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ല്വോകൃസ്മാധാനത്തിരഭിഷണി 
ചൈന രു അണുബോംബു പരീക്ഷണം നടത്തിയതി നെക്കുറ് ച്ചു ലോകരാഷ്ട്മ 

ങ്ങഠം എല്ലാം തന്നെ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തി യിട്ടുണ്ട് . സോവിയറററഷ്യ മാ 

തൂമാണു, പ്രധാന രാഷ്ട്ങ്ങളില് അതിനെപ്പററി അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിക്കാഞ്ഞതു”. 

ഈ അവസരത്തില് മി. ക്രൂ ഷ്ചോവു”് റഷ്യന് പ്രധാനമന്ത്രിയായിത്തുടറന്നിരുന്നെ 

ങ്കില് ഒരു പക്ഷെ ചൈനീസ് പരീക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചു ശക്തിയായ വ്മരശനംനട 

ത്തുമായിരുന്നു. ഇന്ത്യന് പ്രധാനമന്ത്രിവളരെ ശക്തിയായി മെചനീസ് നടപടിയെ 

പ്രതിഷേധിച്ചു. ജപ്പാന് ഇന്തയഷ്ണു മുമ്പെ പ്രതിഷേധം പ്രഖ്യാപിച്ചു. അവരാണ 

ല്ലൊ ആററം ബോംബിന്െറ തിക്തഫലം രചിച്ചറിഞ്ഞ ഏകരാഷ്ടം. 

ഹി റോഷിമായിലും നാഗാസാക്കിയി ലുമുണ്ടായ അനുഭവങ്ങാം ശത്ര്യക്കഠംക്കുപോ 

ലുമുണ്ടാകതതെനെന്നു” ആഗ്രഹിക്കയും പ്രാര്ത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യന്നവരാണ ലോക 

ത്തിലെ സംസ്പാരമുള്ള ജനത. ആററം ബോംബുമൂലം മരണമടയയന്നവര് തന്നെയല്ല 

പിന്നത്തെ തലമുറപോലും അതിന്െറ മാരകഫലങ്ങളില്നിന്നു വിമുക്തമല്പ. മനു 

ഷ്ൃജീവിതത്തിന്െറ ഭാവിതന്നെ അനിശ്ചിതമെന്നല്ല, അതുനി ശ്ശേഷം അവസാ 

നിപ്പിക്കുന്നതരത്തിലുള്ള ഫലങ്ങഠം ഉഠംക്കൊള്ളന്നതാണു' ആററം ബോംബ്ച” . ദൈവം 

ബലഹിനനായ മനുഷ്യനു” ഇത്രയധികം ശക്തികഠം പ്രദാനം ചെയ” തതിന്െറ 

രഹസ്യയമെന്താണെന്നുപോലും ചിലപ്പോടം ചിന്തിച്ചു" അമ്പരന്നു ഫോകാറുണ്ടു്. 

മനുഷ്യനു പല നല്ലകാര്യങ്ങളാണു ദൈവം നല്കിയിരിക്കുന്നതു”. അതു നന്മയ്ക്കും 

തിന്മയ്ക്ും വിനിയോഗിക്കുവാന് മനുഷ്യനു കഴിവും സ്വാതന്ത്ര്യവും ദൈവം നല് 

കുകയും ചെയതിരിക്കയാണു”. എന്തെല്ലാം നല്പകാര്യങ്ങഠം മനുഷ്യന് വ്ൃൃഭിചരി 

പ്പിക്കുന്നു. ആരോഗ്യം, ബുദ്ധി, സൌന്ദര്യം, പ്രകൃതിവിഭവങ്ങടം, കലാളഞ്ജവാദ 

നശക്തി , പ്രകൃതി സന്ദര്യങ്ങഠം, മാതാവു, പിതാവു, സന്താനങ്ങഠം, കുട ജീ 

വിതം, സഹോദരസഹോദരി മാര്, സ്നേഹിതന്മാര്, ഗുരുക്കന്മാർ എന്നി്അനെ 

എണ്ണമില്ലാത്ത തരത്തില് ദൈവം അനുഗ്രഹങ്ങടം മനുഷ്യനു നല്കിയിട്ടുണ്ടു ആ 

വയ്യെല്പാം നാരകീയമായ അനുഭവങ്ങളാക്കി മാററാനും മനുഷ്യനു കഴിയുന്നുണ്ടഠ്ല്വാ. 

അണുശക്തി മനുഷ്യന്െറ ജീപ്പിതസുഖസൌകര്യങ്ങടം വര്ദ്ധിപ്പി ക്കാന് സഹാ 

യിക്കുന്ന ഒരു വിദവമാണു". മനുഷ്യന്െറ നന്മയ്ക്കുവേണ്ടി ഉദ്ദേശക്കപ്പെട്ട് രിക്കുന്ന 

ഈ ശക്തി മനുഷ്യന്െറ വിദ്വേഷപരമായ വികാരങ്ങഠം പ്രകടിപ്പ ക്കാനും ലോക 

വിനാശത്തിനുതന്നെ വിനിയോഗിക്കാനും ബുദ്ധിയൃയള്ള മനുഷ്യര് വട്ടം കൂടുന്നതി 

ന്െറ ഫലമാണല്ലപൊെ ആററം ബോംബുകഠം. ചൈനയെ മാത്രം കുററം പറയു ന്നത। 

നെന്തര്ത്ഥമാണെന്നു തോന്നാം. റഷ്യയയം അമേരിക്കയും ബ്രിട്ടനും ഫ്റാന്സും, 

ചൈചനഷ്ക്കുമമ്പ് ആററം ബോംബുണ്ടാക്കിക്തിട്ടണ്ടല്പോ. അവരെ അതില് നിന്നു തട 

ഞ്ഞുനിറത്താതെ ചൈനയെ മാത്രം കര്റപ്പെടത്തുന്നതു ശരിയല്ലെന്നു വാദാക്കപ്പെ 

ട്ടേക്കാം. ചൈനയെമാത്രം കുററപ്പെടുത്തുകയല്ല. ആററംബോംബുണ്ടാക്കുന്ന രാഷ്ട 

ങ്ങളെല്ലവാംഭകുററക്കാരാണു” . എന്നാല് അടുത്തകാലത്തു” അബ്വായു പരീക്ഷണം നട 

ത്തുന്നതിനെ നിരോധിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗിക ഉടമ്പടിക്കു ബ്രിട്ടനും അമേരിക്കഷും 

റഷ്യയം ഒപ്പവച്ചുയൊന്നുള്ളതു ലോകസമാധാനസംസ്ഥാപനത്തിനും ആററംബോം 

ബകളടെ ആവര്യം ഇല്പാതാക്കിത്തീര്ക്കുന്നതിനുമുള്ള പ്രയത്തങ്ങളുടെ പ്രഥമ 

പടിയായി ലോകംകണക്കാക്കി. ആ ഉടമ്പടിയില് പ്പെവയ ക്കാതി രുന്ന ഫ്റാന് 

സും ചൈനയ്യം, അണ്വായയധശക്തി ഒരു അ ട്ിമാനപ്രശ്ൃമായി കുടി വീക്ഷിക്കുന്നു 

ണ്ടു. അതിന്െറ ഫലം കൂടിയാണു” ഈ രാജ്യങ്ങളുടെ പരീക്ഷണങ്ങം. 

പക്ഷെ അഭിമാനം ദുരഭിമാനമായി മാറക മനുഷ്യന്െറ ഒരനുഭവമാണു”. 

മാനം മനുഷ്യനെ മത്തനും വി വേകരഹിതനുമാക്കിത്തീര്ക്കുമ്പോഴാണു 
പരസ്പരമുള്ള വാശിയും വൈരാഗ്യവും ശത്ര,തയയമുണ്ടാകുന്നതു”. 

ലെ പലയുദ്ധങ്ങളുടെ പിന്നിലും വര്ത്തിച്ചിരുന്നതു 

ദുരഭി 

൨! ൫൨ 

ലോകചരി തത്തി 
ല ദുരഭി മാനമാണ്”. ചൈന ദര 

ഭിമാനം വളരെയുള്ള ഒരു രാജ്യമായി അ റിയപ്പെടുന്നു. അഞബ്വായൃധങ്ങടം ശേഖ 
രിച്ചിട്ടള്ള രാഷ്ട്ങ്ങഠം അണ്വായയധ പരീക്ഷണം , നിറ്ത്തി വച്ചുപ്പോഠം അണ്വായു 
ത്തിന്െറ ആവശ്യം ഇല്പാതാക്കാനുള്ള അന്തരീക്ഷം സുഷ്ഠിക്കാന് ഇന 

ഴി ഇ [ന 

| ഡം. 

്യാജ്യങ്ങാം ശ്ര 
മിക്കുന്നതായി മനസ്സ്സില ദെന് മററു രാഷ്ട്ങ്ങഠം ശ്രമി ക്കേണ്ടതായി അന്നു പയറ്റാന് 

സും ചൈനയും അതിനു വിപരീതനില സ്വീകരിച്ചതു” മുന്നു രാഃ ങ്ങഠംക്കും അണ 
ഡധശേഖരണത്ത ല് കുത്തകാവകാശം നല്ക നൂ നന്നു ദം ന്നൌ ൭കംടത്ത പ 



പത്രാധിപര്ക്കുള്ള കത്തുതു” 

സി. എറ്റു. ഐ. യുടെ രവ 
൩൦൬ ക്കാരശുര്ര,ഷയില് നിന്ന” 
സര്, 

എകൃമെനിക്കല് പ്രസ്ഥാനത്തിന്െറ യൃഗമാണങല്ലോ ഇ 
തു്. വിശ്വാസാചാരങ്ങഠം സംബന്ധിച്ചു് ഓരോ സഭയും 
തങ്ങളുടെ നിലപാടു മററുള്ളവരെ മനസ്സിലാക്കി ക്കൊടുക്കുക 
യും മററള്ള സഭകളടേതു മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുകയെന്ന 
തു ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്െറ പ്രാരംഭ നടപടികളില് പെടുന്ന 

രിക്കാം. പക്ഷെ ഇവരുടെ സംരംഭം അബ്വായയധ നിര്മ്മാണ 
ശ്രമങ്ങാംക്ക് എല്ലാരാഷ്ട്ങ്ങാഠംക്കും പ്രേരണനല്കുകയാണു'. 
ആ വിധത്ത്.ല് ലോകസമാധാനഭീഷണിയായി ചൈന 

വര്ത്തിക്കുകയാണു” . 

നമ്മുടെ മാതൃരാജ്യത്തിനു” ഒരു വലിയ ഭീഷണിയായി 
ചൈന വര്ത്ത ക്കുകയാണല്ലോ. നമ്മുടെ ഉത്തരാതിര്ത്തി 
കളില് അഞ്ച്യ ലക്ഷത്തില്പരം സൈന്യങ്ങളെ കേന്ദ്രീക 

രിച്ചു നിറുത്തി യിരിക്കയാണു”് . അതിന്െറ കൂടെയാണു“ആററം 

ബോംബുപരീക്ഷണം മുലം മറെറാരു ഭീഷണി ചൈന മുഴക്കി 

യിരിക്കുന്നു”. ഭാരതീയ നേതാക്കന്മാര് ഇവിടെ അബ്ഡായ്യ 
ധനിര്മ്മ- ണത്തി നൊരുങ്ങുകയില്ലെന്നു പല പ്രാവശ്യം പ്രഖ്യാ 
പിച്ചിട്ടണ്ടു് . ഇന്തൃഷ്ണൂ"് അതിനു കഴിവില്പാഞ്ഞിട്ടല്പ. ചൈ 
നയ്െക്കാഠം അണുശാസ്ത്രത്തില് പുരോഗതിയുള്ളതു” ഇന്ത്യ 

ഷ്്രാണു”്. പിന്നെ അതിനു ശ്രുമിക്കാഞ്ഞതു ലോകസമാധാന 
ത്തിനുവേണ്ടി ഇന്ത്യ നിലകൊള്ളന്നതുകൊണ്ടാണു”. 
ശക്തിയയടെ ഭീഷണികൊണഞ്ടല്പല സമാധാനം സ്ഥാപി 
ക്കാന് കഴി യൃന്നതെന്നു ഇന്ത്യ വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്നാല് 
ചൈനയെപ്പോലെ ഒരു ശത്ര്യരാജ്യം നിതൃഭീഷണിയായി 
വര്ത്തിക്കുമ്പോഠം എന്താണു ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളതു ഭാരതീയ 
നേത്യൂക്കന്മാര്ക്കു് ഒരു പ്രശ്നമായിത്തീരും . 

ര ആത്മനിയന്ത്രണവും വിവേകവും ഇന്ത്യ പലകാര്യ 
ത്ങള്ള്യം ച്ച് ഭാരതം അണുബോംബു 

നിര്മ്ളി.ംയൊില്ലെന്നുള്ള ശപഥം പുന:പരി ശോധനയ്ക്കു വിഷ 

യമാക്കണമോ എന്നുള്ളതാണു” ആലോചിക്കേണ്ടതു”. ഗാന്ധി 

'ജിഷ്യടെ ജന്മദേശം അതിനൊരുങ്ങരുതെന്നു മനസ്സാക്ഷി ഭാര 

തീയരെ ഹേമിക്കും. അബ്വായ്ൃയധങ്ങഠംതന്നെയല്ല ഇതര ആ 

ജൃധങ്ങഠംപോലും ഉപയോഗിക്കാതെ നേടിത്തന്ന രാഷ്ട്പി 
താവിന്െറ ആഴ്യധം ഇന്നെത്രപേര്ക്കുണ്ടു” ? ആത്മപവിത്രീ 

കരണവും ഉപവാസവും, പ്രാര്ത്ഥനയും, സഹനസമരവും 
കൊണ്ടു ശത്ര്യക്കളെ ജയിക്കാന് ഗാന്ധിജിക്കു കഴിഞ്ഞു. 
എങ്ങനെ? ശത്രുക്കളെ മിത്രങ്ങളാക്കി മാററുന്ന ആത്മീയ ചൈ 

തന്യം ഗാന്ധി ജിക്കുണ്ടായിരുന്നു .ആമാര്ഗ്ഗം ആത്മാര്ത്ഥമായി 

സ്വീകരിക്കുന്ന ധര്മ്മഭടന്മാര് ഇന്നെത്രുപേരുണ്ടെന്നുള്ളതു” ഒരു 

ചോദ്യചിഹ്നമായി നില്ക്കുന്നു. ഏതായാലും ഇന്ത്യ ഒരു 
പരീക്ഷണഘട്ടത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുകയാണു” . ധര്മ്മനിഷ്ട 
യോടും ദൈവാശ്രയത്തോടുംകൂടി ഈ അവസരത്തെ ഭാരതം 
വിനി യോഗിക്കുന്നപക്ഷം വിപ്ളവകരമായ ഒരു ചരിത്രം 
ഇന്ത്യ വീണ്ടും സൃഷ്ടിക്കും. ദൈവം ലോകത്തെ ഭരിക്കുമെന്നും 

ദൈവത്തിന്െറ തിരുവിഷ്ടം നിവര്ത്തിക്കപ്പെടമെന്നു. വി 

ശ്വസ്ധിക്കുന്നവര് അതിനുവേണ്ടി പ്രാര്ത്ഥിക്കേണ്ട ഒരവസര 

മാണിത് . നമ്മുടെ ഭരണാധി കാരികഠംക്ക് ഈ സന്ദര്ഭ 

ത്തി ല് രാജ്യനന്മയ്ക്കുവേണ്ടി പ്രവര്ത്തിക്കാനും , സമാധാന 

ഭീഷണിയെ നേരിടാനും ഉള്ള കഴിവു” ഈശ്വരസ പ്രദാനം 

ചെയ്യട്ടെയെന്നു പ്രാര്ത്ഥിക്കാനുജ്ല; ബാദ്ധ്യത ദൈവവിശ്വാ 

സികഠംക്കുണ്ടു'. 

മററുള്ളവരുടെ നിലയെ ആക്ഷേപിക്കുന്നതിന്ത 
വക കിട്ടണമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള സം. 
ഭാഷണങ്ങളില് പ്രവേശിക്കേണ്ടതു” എന്നു വിശേ 
ഷിച്ചു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട ന്യായമായ വിമര്, 
ശനം പോലും പാടില്ലായെന്നും” അര്ത്ഥമാക്കിക്കൂടാ. മത്ത 
പരമായ പരിവര്ത്തനങ്ങളുടെയോ വിപ് ഉവങ്ങളടെയോ കാ 
ലത്തു” ഒരു കൂട്ടരും വേണ്ട ശാന്തതയോടുടം പക്വബുദ്ധി യോടും 
കൂടെ പലപ്പോഴും സംഗതികളെ വീക്ഷിച്ചില്ലെങ്കില് അ 
തില് നാം ആശ്ചര്യപ്പെടേണ്ടതില്ല. അതിനാല് അവയെ 
പുനപ്പരി ശോധന ചെയ്യേണ്ടതാവശ്യമാണെന്നു പക്വമതിക 
ഉം സഭൈക്യ തല്പരരുമായ ആളകഠം പൊതുവേ സമ്മതിക്കു 
ന്നുണ്ടു” . അങ്ങനെയൃള്ള പരി ശോധനയ്യടെയയം പഠനത്തി 
നന്െറയയം അനുഭവങ്ങളുടെയും ഫലമായി പല സഭകളുടെയും 
നിലപാടില് പവ്ൃത്യാസങ്ങഠം അല്ലാല്പമായെങ്കൂലും ഉണ്ടാ 
കുന്നുണ്ടു” . ഇതൊക്കെയും ഇപ്പ്യോഠം പെട്ടെന്നു സംഭവ 

വികാസങ്ങളാണെന്നു ധരിച്ചുകൂടാ. പലതും ക്രമേണ ഉണ്ടാ 
യിട്ടുള്ളവയാണു . ഇപ്പ്യോഠം ഒരു പക്ഷേ അവ ത്വരി 
ടടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. ഇതിനൊക്കെയും പല ഉദാഹരണങ്ങം 

തല്ക്കാലം ഒരൈണ്ണം ചയ, ണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊള്ള 

താണു. 

പറയാനുണ്ട് . 

ട്ടെ. 

മരിച്ചവര്ക്കുവേണ്ടി പ്രാര്ത്ഥിക്കുന്നതു വേദവിപരീതവും: 
ആപര്ല്ക്കരവുമാണെന്നു” ഒരു കാലത്തു” ചില സഭാ വകു 
പ്പുകരം വിചാരിച്ച രുന്നു. പരസ്യാരാധനയില് അങ്ങനെയുള്ള. 

പ്രാര്ത്ഥനകഠം ഉഠംപ്പെടുത്തുത്തവയാണു പ്രോട്ടസ്സറന്റ്റ് 
വകുപ്പുകളും എന്നാണു” തോന്നുന്നതു”. എങ്കിലും അവയില് 
ചേര്ന്നു നില്ക്കുന്ന വ്യക്തികളില് പലരും അതു ചെയ്യേക്കാം 
അതു സഭയയടെ ഉപദേശത്തിനു വിപരീതമാണടെന്നു വിചാ 
രിക്കുന്നവര് വളരെ ചുരുക്കമാണു” . എന്നാല് സി. എസ്. 
ഐ. യുടേതായി അടുത്ത കാലത്തു സിനഡിന്െറ അനുമ 
തിയോടു കൂടെ പ്രസിദ്ധീകൃതമായ, ശവസംസ്കാര ശ്രശ്രരഷ 
യ്,ല് മരിച്ചവരക്കുവേണ്ടിയുള്ള പ്രത്യക്ഷമായ ഒരു പ്രാര്ത്ഥ 
ന കാണുന്നു. പ്രസ്തുത ഭാഗം ഇംഗ്ളീഷില് നിന്നും ഇപ്ര 
കാരം വിവര്ത്തനം ചെയ്യാം. , ന്യായവിധി ദിവസത്തില് 
ഇവനും ഈ ആയുസ്സില് നിന്നു വേര്പെട്ടു പോയി നി 
ന്െറ എല്ലാ ജനങ്ങളും ഞഞ്ങമളന് കൂടെയും ഞങ്ങാഠം ) 
ടു കൂടെയും നിന്െറ വാഗ'ദാനങ്ങഠം പ , ര്ണ്ണുമായി ] 
ക്കയയം പരിപ , രണ്ണൂരാക്കപ്പെടുകയം ചെയ്യ, മാറാകണഞ്മഞന്നുഞ 

അം നിന്നോടപേക്ഷിക്കുന്നു . ്ര്. ഈ സംസ്ഥാനത്തുള്ള 

സി. എസ്. ഐ. യുടെ പ്രധാന ഘടകം മുമ്പ സി. എം. 

എസ്സില് നിന്നവരാണല്ലോ. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരപേക്ഷ കഴി 

ക്കുന്നതിനു” അവരില് ബഹുഭൂരിഭാഗവും ഒരു കാലത്തു് മു 

തിരുകയില്ലായി രുന്നു. ഇപ്പോഠം അവരുടെ ഓദ്യോഗിക 

മായ ശുദ്ര ഷാക്രമത്തില് തന്നെയും അതു” ഉടംപ്പെടുത്തിയി 

രിക്കുന്നതു ധീരമായ ഒരു വ്ൃതിയാനമാണു” . ഉത്തമമെന്നു. 

തോന്നുന്ന വ്ൃതിയാനങ്ങഠം വരുത്തുന്നതു തീര്ച്ചയായും ബ 

ലഹീനതയെ അല്ല, ശക്തിയെ അത്രേ കുറിക്കുന്നതു” . ഇങ്ങനെ 

യുള്ള വ്ൃത്യാസങ്ങഠം ഒന്നും വരുത്താതിരിപ്പാന് ഒരു സഭസ്ത്ും 

സാദ്ധ്യമല്. കഴിഞ്ഞ ശതകത്തില് ഇന്നാട്ടി ലുണ്ടായ നവീകു 

രണങ്ങളളെ മിക്കവാറും പരിപ, ര്ണ്ണുമായയം എതിര്ത്തവര് ത 

ന്നെയയം അവയില് ക്രമേണ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതു 

പ്രതൃത സ്തൃത്യര്ഹം തന്നെയാണു. 

ഏതാണു സ്വീകാര്യം, ഏതാണു പരിത്യാജ്യം എന്നു” അവ 

പലതും 

അപലപനീയമല്ല, 

ധാന പര്വ്വം ഓരോ കാലത്തും ഓരോ സഭാവകുപ്പും ആലോ 

ചി ക്കേണ്ടതാണ്. ഒരു മാറഹത്തിനും വിധേയമല്ലെന്നു കരു. 

തപ്പെട്ട പോന്നിരുന്ന റോമന്കത്തോലിക്കാ സഭ തന്നെയും 

എത്ര ഗണ്യമായ ഭേദഗതി കഠംക്കു് ഇന്നു സന്നദ്ധമാണു” . 

ഇത്രയും പറഞ്ഞതു കൊണ്ടു മലികമായ വിശ്വാസങ്ങളില് 

ഏതെങ്കിലും വരുത്തുന്നതായി വിചാരിക്കു 
രതേ. 

സഭ വ്യത്യാസം 

ഒരു കേരളീയ ക്രിസ്ത്യാനി. 

ചര്ച്ചുവീക്കി ലി 



യഥാര്ത്ഥ -മഹാന്മാരായി ജീവിച്ചിട്ടുള്ളവരുടെ ഉല്കൃഷു 
പ്രവര്ത്തനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനമായിരുന്നതു” നിസ്വാര്ത്ഥ 
സേവനമായി രുന്നു എന്നു കാണാം. മനുഷ്യരാശിയുടെ പൊതു 
വായ നന്മഗ്ണും ക്ഷേമത്തിനും വേണ്ടിയാണു മഹാത്മാക്കഠം 

' അദ്ധ്വാനം ചെയ്തിരുന്നതു് പുരാതനകാലങ്ങള!ലെ മഹാ 
ന്മാരുടെ വിജ്ഞാന സംഭാവനകളി ന്മേലും സമ്പത്തുകളിന്മേ 

ലും അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണു പില്ക്കാലങ്ങളില് വി 

ഭ്ഞാനസദധങ്ങഠം പടുത്തുയര്ത്തിയിട്ടുളളതെന്നു ചരിത്രം 

സാക്ഷിക്കുന്നു. വിജ്ഞാനവിതരണം ലോകോത്തരമായ ഒരു 
ധര്മ്മമായി അവര് : കരുതിയിരുന്നു . കലാപോഷണം 

ഈശ്വരചൈതന്യാവിഷ്ക്കരണമായി അവര് വിശ്വസി 

ച്ചിരുന്നു. സകലത്തിലും സാന്ദര്യത്തെ വിതരണം ചെയ്യു, 
' ന്നതും സകലത്തിലും സൌന്ദര്യത്തെ കണ്ടെത്തുന്നതും ജീവി 

തസംഗീതമായി അവര് പരിഗണിച്ചു. വിജ്ഞാനവിതരണ 

വും കലോപാസനയ്യം ഒരിക്കലും പ്രശസ്തിക്കായിട്ടോ ആദാ 
യമാര്ഗ്ഗത്തിനായോ അവര് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നില്പ. പുരാ 
തന ആര്ഷസംസ്ക്രാരകാലത്തിന്െറ പരമ്പരാഗതമായ 

വളര്ച്ചയിലും ,- ഏഷ്യയിലെ മററു രാജ്യങ്ങളിലും മദ്ധൃശത 
 കങ്ങളിലെ യൂറോപ്യന് ജനതയിലും ഉള്ള സാംസ്കാരിക 

വളര്ച്ചയിലും നോക്കുമ്പോഠം ഇതു വ്ൃക്തമായിക്കാണാം . 
 ഗരുകലവാദ്യാഭ്യാസം , സാഹിത്ൃയസേവനം മുതലായവ 
നടത്തിയിതന്നതു” ആദായത്തിന്െറ അടിസ്ഥാനത്തിലാ 
യിരുന്നില്ല. അവ മാനുഷികധര്മ്മമായിട്ട,ം., ജീവിത 
ത്തിന്െറ കടപ്പാടായിട്ടും ആയിരുന്നു നിര്വഹി ക്കപ്പെട്ടി ര 

നം ണത് ." ഗുരുവിനുള്ള പ്രതിഫലം ശിഷ്യന്മാരില്നിന്നു 
ഹു ലഭിച്ചിരുന്ന ശുശ്ര്ര ഷയായിരുന്നു.  ഏലിയായുടെ കൈയ്ക്കു 

വെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന ജോലി ഏലീശായയടേതായിരുന്നു. അങ്ങ 
ര് 

_ നെ ചെയ്യന്ന ശുശ്രൂഷ വലിയ പദവിയായും ബിരുദമാ 
ാ യും ശിഷ്യന്മാതം കരുതിയിരുന്നു. പേദങ്ങഠം, പുരാണേതി 
എം എന്നിവ ഏതെങ്കിലും പ്രതിഫലേച്ഛയെ 

₹ മുന്നിര്ത്തി ഉണ്ടായിട്ടുള്ളവയല്ല. മതഗ്രന”ഥത്ഭഠം, ശാ 

.സ്റ്രീയ ഗ്രന്ഥങ്ങഠം, സാഹിതൃഷഗ്രന”“ഥങ്ങഠം മുതലായി 
കോടാനുകോടി മനുഷ്യപ്രയത്തനേട്ടത്ങഠം ലോകത്തിനു ലഭി 

 ച്ചിട്ടുള്ളതൊന്നും കരുതിക്കൂട്ടി ആദായത്തിനും പ്രശസ്തിക്കും 
വേണ്ടി നിര്മ്മിതങ്ങളായവജയല്ല. 

എന്നാല് കാലം എല്ലാ വിധത്തിലും പുരോശമിക്കയ്യം 

മനുഷ്യരുടെ സാമുഹ്ൃയവ്യവസ്ഥിതികരംക്കു വൃത്യാസം സംഭ 
വിക്കയം ചയ്കതുതി നോടുകൂടി മനുഷ്യരുടെ പ്രയത്നങ്ങളുടെ 
ലക്ഷ്യത്തിനും വൃത്യാസം സംഭവിച്ചു തുടങ്ങി. ജീവിതം 
ഭദ്രമായിരിപ്പാനും ന ചൂരണ്ണമായാരിപ്പനും; ഓരോ വ്യ 
ഒതിയയം ശ്രദ്ധിച്ചുതുടങ്ങി. യൂറോപ്പില് വ്യാവസായികമായ 
വിപ ഉവങ്ങളും, മുതലാളി തൊഴിലാളി മല്സരങ്ങളം, വര് 
ദ്ധിച്ചു വന്നതിന്െറ പരിണതഫലമായി ജനായത്തഭരണ 
ക്രമങ്ങഠം സുപ്രതിഷ്യിതമാകുകയും എല്ലാ വ്യൃക്തിക്കുമുള്ള 
.ജീവിതാവകാശങ്ങളം സ്വാതന്ത്ര്യവും പാലിക്കമ പന്ന 
തില് ബദ്ധശ്രദ്ധമാകുകയം ചെയതു. ഒരു കാലത്തു് കരു 
വിഭാഗം മാത്രം അനുഭവിച്ചുവന്നിരുന്ന ജീവിതസുഖങ്ങം 

അധികാരം, പ്രശസ്മി മുതലായവ എല്ലാവരും അനുദവിക്ക 
ത്തക്കവണ്ണും മനുഷ്യര് സ്വാതന്ത്രേച്ഛ്യക്കളായി. . അതു 
കൊണ്ട് ആദായം വര്ദ്ധിപ്പിക്കുക, എന്നതു” ഏതൊരു വൃ 
ക്തിയയടെയം ഒഴിച്ചുകൂടാത്ത ആവശ്യമായി. അധികാരം 

. - പ്രശസ്ധി മുതലായവയ്യം സാമ്പത്തിക വര്ദ്ധനയുടെ പിന്നാ 

ലെ വന്നുകൂടന്നതാണു് 

ആധ്യനികകാലത്തെ മനുഷ്യപ്രയത്നങ്ങളടെയെല്ലാം 
അടിസ്ഥാനം പൊതുനന്മ, സേവനം എന്നിവയെക്കാഠം 
സ്വന്ത ആദായവര്ദ്ധനവും പ്രശസ്തിയും ആയിത്തീര്ന്നുകൊ 

ണ്ടിരിക്കയാണു”. നിസ്വാര്ത്ഥമായ! പരനന്മയെ ലാക്കാക്കി 

പ്രവര്ത്തി ക്കുന്നവര് ഇല്ലെന്നല്ല. ഭൂരിപക്ഷവും മററു 
എന പഷ അതുകൊണ്ടാണു” ആദായവര്ദ്ധനക്ത്കു 

മനുഷ്യര് ഏതു മാര്ഗ്ഗങ്ങഠം അവലംബിക്കുന്നതിനും 
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പ്രശന്നിയും ആദായവം 
മല്യാ൯ ഫാദര് എന്. ഏ രയാഹന്നാന് 

മടിക്കാത്ത പ്രകൃതക്കാരായിത്തീരുന്നതു” കുത്തി ക്കവര്ച്ച , 

ഭവനഭേദനം, മോഷണം, അതിര്മാററം മുതലായ കിരാത 

നടപടികഠം അതേ വേഷത്തില് ഇന്നും ചിലയിടങ്ങളില് 

നടക്കുന്നുണ്ടു” . കുത്തി ക്കവര്ച്ചയയം കൊള്ളയും പുതിയ 

പരിഷ്കൃത വേഷങ്ങളിലും നടക്കുന്നുണ്ടു' . കൈക്കൂലി , 
കരിഞ്ചന്ത, കള്ളപ്രമാണങ്ങഠം, ആഴംമാറാട്ടം, അമിതപലി 

ശ, അമിതലാഭം ഇവയെല്ലാം പരിഷ്കൃത വേഷത്തിലുള്ള 
കുത്തി ക്കവര്ച്ചയയും കൊലപാതകവുമാണു” ജീവിതാവശ്യ 

ഞ്ങഠംക്കുള്ള ആദായം വര്ദ്ധിപ്പി ക്കേണ്ടതു” അത്യാവശ്യമാ 

ണെന്നിരുന്നാലും അതു വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് ന് ഏതു” അധമ 

മായ മാര്ഗ്ഗവും അവലംബിക്കുകയെന്നു പറയ്യന്നതു”് 

സാന്മാര്ഗ്ഗികവും സാംസ്റ്റാരികവുമായ അധ:പതനമാണ് 

അതുപോലെ പ്രശസ്തി ക്കുവേണ്ടി, പത്തു പേരുടെ മുമ്പില് 

വലിയ ആളാകുവാനും ലീഡര്ഷിപ്പ ലഭിക്കുവാനും വേണ്ടി, 

ഏതു വഞ്ചനയും, വ്യാജ പ്രചരണവും, കപടാഭിനയവും , 
മനസ്സാക്ഷിയോ, തത്വദീക്ഷയോ ഇല്ലാത്ത അഭിപ്രായരൂപ. 

വല്ക്കരണവും നടത്തുന്നതിനു മടിക്കാത്ത ആള്യകളണ്ടു 

ബ്ൃദ്ധിപരമായി മനുഷ്യര് ഇന്നു പുരോഗമിച്ചിട്ടണ്ടെങ്കി 

ലും മാനസിക സംസ്കാരത്തില് അധ-:പതിക്കുകയാണു ചെ 
യ” തൃകൊണ്ടിരിക്കുന്നതു” നേതൃത്വത്തിനുവേണ്ടിയൃയള്ള ഒളി 

ഞ്ഞ്യം തെളിഞ്ഞ്യമുള്ള വടംവലികളം ഗ്ര പ്പിസങ്ങളം 

രാഷ്ടരീയാന്തരീക്ഷങ്ങളില് നാം ധാരാളം കാണുണഅഞ്ടല്ലോ. 

പ്രശസ്കി യോടുള്ള മമത അതിന്െറജയെല്ലാം അടിയില് 

ഏറെക്കുറെ കിടപ്പുണ്ട് . പൊതുക്കാര്യപ്രസക്തരെന്നുള്ള മേല് 
വിലാസത്തില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന പല ആളൃകളം കുറക്കുകമ്പ 
നിപരിശീലനത്തില് ബിരുദം നേടിയിട്ടുള്ളവരാണു" 

“കമഴ്ന്നു വീണാല് കാല് പണം,, എന്നുള്ള മദ്രാവാകൃമാ 

ണു് അവരുടേതു”. മാന്യന്മാരെന്നും പ്രമഠണി കളെന്നും വിളി 
ക്കപ്പെടന്ന പലരും ഈതി വീര്പ്പിച്ച ബല്യ ണ് പോലെയ 

ളവരാണു”. പ്രത്യേക ലാക്കുകഠം . തെററുന്നു എന്നു കാണു 
മ്പോഠം സന്ദര്ഭം പോലെ നിറം മാറുവാനോ ആകൃതി മാറു 
വാനോ അവര്ക്കു പ്രയാസം കാണുകയില്ല. 

ക്രിസ്തീയ പ്രവര്ത്തനങ്ങഠംക്കും സാസത്തികഷ്ീം. 
സാമ്പത്തികവികസനവും ആവശ്യമാണു സാ റിക 
ഭദ്രത ഉപാധി ആണു ലക്ഷ്യം അല്പ എന്നുള്ളതാണു” ല് 
പാലിക്കപ്പെടേണ്ട തത്വം. എങ്ങനെയെങ്കിലും * കുറെ 
പണവും സ്വത്തുക്കളും നിക്ഷേപങ്ങളും ചരതിച്ചു വഗ്തുകയയം 
ലം ടക സുഖലോലുപത്വത്തിനായി ധു ര്ത്തടിക്കുകയും 
ചെയ് തു എന്നുള്ളതല്ല അതിന്െറ തത്വം. മി കാക്കു. 
പണം വര്ദ്ധിപ്പിക്കുവാന് ന്യായമായ വഴി വിട്ട് ഇതര 
മാര്ഗ്ഗങ്ങഠം തേടുന്നതു ശരിയല്ല. ചില്പറഷ്ക്കു പ്രയാസം വന്നി 
ട്ടുള്ള ഘട്ടങ്ങളില് പള്ളിയില് മുക്കാല് രൂപന്തുള്ള ചില്പറ നാ 
ണയങ്ങാഠം കൊടുത്തു” ഒരു രൂപ വാങ്ങിക്കുവാന് ചിലര് മടി 
ച്ചില്പ. യറുശലേം ദേവാലയത്തിലും നാണയം മാററക്കാ 
രണ്ടായി രുന്നല്ലോ. മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഉരുപ്പുടികടംകെണ്ടു” 
പളുളികഠം പണിയിക്കയും, കരിഞ്ചന്തയിലെ ആദായത്തി 
ന്െറ അംശംകൊണ്ടു” പുജാപാത്രങ്ങഠം വഴി പാട കൊടുക്ക 
യം ചെയ്താല് ദൈവത്തെ ആരായിട്ടാണു ച ത്രീകരിക്കുക ? 
സേവനം ചെയ്യെന്നും, ത്യാഗം ചെയ്യെന്നും അവകാശപ്പെ 
ടന്ന ചിലര് എന്തുമാത്രം കള്ളക്കണക്കുകളം ചോര്ച്ചകളം 

നടത്തിക്കാണും. വാച്ചറുകരംക്കും ആഡിററിനും ഒന്നുഃ കുററം 
കാണുകയില്ല, പാവപ്പെട്ട ആളുകളുടെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങ 
ളെയും മൂഡ്ഥഭക്തിയെയും ചൃ ഷണം ചെയാതുകൊണ്ടു് എന്തെ 
ല്യാം വിധത്തി ലാണു" അവരില് നിന്നു ചിലര് പള്ളികാംക്കു 
ആദായം വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതു” ? അങ്ങനെ ആദായങ്ങഠം ഏതു 
വിധേനയ്യം വര്ദ്ധിപിക്കുന്ന സംഘടനകളില് ഒന്നായി മാ 

തരം ക്രിസ്ത്യാനികരം ആയിത്തീരുകയും ആ പണം യാതൊ 
രുത്തരുടെയും നിയന്ത്രണമോ ആലോചനയോ കൂടാതെ ചെ, 
ലവഴിക്കുകയയം ചെയ്യ്യന്ന വ്യവസ്ഥിതി സ്ഭയില്ുണ്ടാകു 

വാന് പാടുള്ളതല്ല. 'ആദായങ്ങം ന്യായമായി ഉണ്ടാകുകയും 



സേവനം വിദ്യാഭ്യാസ ലക്ഷ്യ 
സാങ്കേതിക പരിജ്ഞാനവും തൊഴില്പരമായ വൈദ 

ഗ് ദ്ധ്യവും ഉള്ള ആളുകളെ അത്യധികമായി ആവശ്യപ്പെട്ടു 
കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണു നാം ജീവിക്കുന്ന 
തു”. ഭാരതത്തിന്െറ സ്വാതന്ത്രയപ്രാഏിക്കു ശേഷം വാണി 
ജ്യ വ്ൃവസായങ്ങാം വൈദ്യസേവനം പൊതുജനാരോഗ്യം 
ഗവേഷണപര്യവേക്ഷണങ്ങഠം മുതലായവയില് ഉളവായിരി 
ക്ഷന്ന അഭുൂ തപ ര്വ്ൃവമായ വികസനം മൂലം വിദഗ്ദ്ധ 
സേവനം അടിഗ്ത്ഗുടി വര്ദ്ധമാനമായ തോതില് ആവശ്യ 
മായിത്തീര്ന്നിരിക്കുന്നു. വര്ഷം തോറും പുതുതായി സ്ഥാപി 

ക്കപ്പെട്ട കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാങ്കേതിക പരിശീലന ശാലക 
ടെയും അവയില് പ്രവേശനം കാംക്ഷിച്ചു വരുന്ന വിദ്യാര് 
ത്ഥികളടെയും വര്ദ്ധമാനമായ സംഖ്യ പരിശീലനം സി 
ദ്ധിച്ച ആളകരാക്കു” ഉടനടി ലഭിക്കുന്ന നിയമങ്ങഠം പിന്നെ 
യം വിദഗ് ദ്ധന്മാര ലഭിക്കാതെ വിഷമിക്കുന്ന സ്ഥാപന 

ഞ്ങഠം എന്നീ വസ്ത്തകഠം മേല്പ്പറഞ്ഞ പ്രസ്താവനയ്ക്കു തെളി 
വുകളാണു”് . ജനതയുടെ അതിഭീമമായ ഈ ആവശ്യത്തി 

ന്െറ മുമ്പില് തൊഴില് വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടുന്നതിനായി വെ 

മ്പല് കൊള്ളന്ന വിദ്യാര്ത്ഥിനീ വിദ്യാര്ത്ഥികളെയും പലവി 
ധ ക് ളേശങ്ങാം സഹിച്ചും അല്ലാതെയും അവരെ പ്രോല് 
സാഹിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രക്ഷാകര്ത്താക്കുളെയും കുറിച്ചു 
നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാന് കാരണമുണ്ടു”. 

ഏഎതെമ്കില്യം പ്രത്യേക തൊഴില് പരിശീലനം തെരഞ്ഞെ 
ടക്കുന്ന വിദ്യാര്ത്ഥി അതോടു കൂടെ ഒരു ജീവിതവൃത്തിയും 

തെരഞ്ഞെടുക്കുകയാണെന്നുള്ള വസ്തൃത വിസ്മരിച്ചു കൂടാ. മുന് 
കാലങ്ങളില് ജീവിതവൃത്തി തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പ്രശ്നം 
ഒരാഠാംക്കു കലാശാലാ ബിരുദം നേടുന്നതിനു ശേഷമോ ആ 

ന്യായമായി ചെലവ്യ ചെയ്യ,കയും വേണം. ആത്മീയശുശ്രര 
ഷകാഠം വിലപേഛലിന്െറ അടിസ്ഥാനത്തില് അധ:പതി 
ക്കാതെ സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കില് അപകടകരമായിത്തീരും . 
 സാജന്യമായി ലഭിച്ചു, സാജന്യമായി കൊടുപ്പിന്, , എന്നു 
കര്ത്താവു കല്ലിച്ചിരിക്കുന്നതു” , ഇന്നു ചിലടത്തു നടക്കുന്നതു 

പോലെ ആദായമാര്ഗ്ഗും വര്ദ്ധിപ്പിക്കുവാനുത്ളൂ ഒരു ഉപാധി 

യായിത്തീരണമെന്നു് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടല്പായിരുന്നു. ശമ്പള 
മില്പാതിരുന്ന പഴയ കാലങ്ങളില് നമ്മടെ ഇടവകകരം 
നട; യിരുന്ന ബ. പിതാക്കന്മാര്ക്ക് ആ കാലതത്തെ 

പര് ്ജ്സ്ഥിതിയില് കിട്ടാവുന്ന ആദായങ്ങഠം ലഭിച്ചി 
ര൭ഒ ലും ഇല്ലെങ്കിലും ഇടവകകഠം ഭരിക്കുന്നതില് 
ആദ ബ്ധി എന്നുള്ളതു” അന്തിമലക്ഷ്യമായിരുന്നില്ല. 
എന്നാല്, ഇന്നു” ഇടവകകളില് ഭരണം നടന്നാലും ഇല്ലെ 
കിലും ക്ളിപ്തസംഖ്യകളം പുറമേയുള്ള സംഖ്യകളം ലഭി 

ക്കുക എന്നുള്ളതു മാത്രം ലക്ഷ്യമായിത്തീര്ന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു . 
ഈ മാര്ഗ്ഗുഭ് റംശം നമ്മിലോ നമ്മടെ സ്ഥലത്തോ മാത്ര 

മല്ല, മററു വകുപ്പുകാരിലും സംഭവിക്കുകയയം അവഗാഡമമായ 

ചിന്തയ്ക്കൂള്ള പ്രശുമായിത്തീര്ന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. 
ആത്മി കപ്രവര്ത്തനങ്ങഠം പ്രശസ്തിക്കും പ്രചരണത്തി 

നും ഉള്ള ഉപാധികളായിത്തീരുന്നതും ആപല്ക്കരമാണു'. 
രാഷ്ട്രീയത്തിലെ വിഴുപ്പുകെട്ടുകളം അവയുടെ വ്ൃത്തികേടുക 

ഉം സഭയിലേയ്ക്കുകൂടി സംക്രമിക്കുകയെന്നു വന്നാല് എന്തൊ 

അ പരിതാപകരമാണു' . ഒരു പെരുനാഠം നടത്തുകയാണെ 
ങ്കില്, ഒരു പ്രസംഗയോഗം നടത്തുകയാണെങ്കില്, ഒരു വി 

വാഹം നടക്കുകയാ ൭ ണങ്കില്, അതു 
നടക്കുന്നതിനു മുമ്പും അതു നടന്നതിനു ശേഷവും റി 

പ്പോര്ട്ടുകഠം ഇറങ്ങും. ഇങ്ങനെയുള്ള റിപ്പോര്ട്ടകളിലെ പകു 

തിയിലധികവും അവാസ്ധവപ്രസ്ധാവനകളം ആയിരിക്കും . 

ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികളെയോ, നവദമ്പതിമാരെയോ റി 

പ്പോര്ട്ടില് അധത്തിപ്പിക്കുന്നതു എവി ടെയെങ്കി ലുമുള്ള 

ഉന്നതവ്യക്തികളെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവരോട ബന്ധപ്പെ 

ടാവുന്ന വഴികളെല്ലാം ,വിവരിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും. ഇങ്ങ 

നെയ്യുള്ള പ്രശസ്തിയും വൃഥാപ്രയത്തവും വര്ദ്ധിക്കുന്തോറും 

നിര്ജ്ജീവവും പൊള്ളയും ആകുകയാണു”. അടുത്ത പള്ളി 

ക്കാര് 800 രൂപയയടെ പെരുനാളം പരിപാടികളം നടത്തി 

യെങ്കില് തങ്ങളുടെ പെരുനാഠം അതില് കുറവായാല് പ്രശ 

ി 

ഥവാ ഏറെക്കുറെ പ്രായപൂര്ത്തി വന്നതിനു ശേഷമോ നേ 
രിട്ടാല് മതിയായിരുന്നു. എന്നാല് ഇപ്പോഠം എസ്. എസ് 
എല്. സി. പാസ്സ്റാകുന്ന കൌമാരപ്രായത്തില് മാത്രം എ 
ത്തിയിരിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക്” ഏതു പ്രൊഫഷണല് സ്ത്കൂുഠം അ 
ഥവാ കോളജ് ആണു് സപീകരി ക്യേണ്ടതെരുള്ള പ്രശ്നം 

നേരിടേണ്ടി വരുന്നു. അതു് ഇന്നത്തെ പ്രത്യേക സ്ഥിതി 
വിശേഷമാണ്. 

ത്തത്മപരിശേധന 
എന്നാല് ഏതൃപ്രായത്തിലെത്തിയിരിക്കുന്ന ആളായിരു 

ന്നാലും ജീവിത വൃത്തി അഥവാ തൊഴില് സ്വീകരിക്കു. 

ന്നതില് ആധാരമായി കരുതേണ്ട ചില തത്വങ്ങളുണ്ടെന്നു ചൃ 

ണ്ടിക്കാണിക്കുവാന് ഞങ്ങഠം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഏതെങ്കിലും 
പ്രത്യേക തൊഴില് അഥവാ സേവനം  മറേറതൊന്നിനെക്കും. 
ളം ഉത്തമമായ രീതിയില് ചെയ്യാന് സ്വാലാഷ്കാമന്നള് ആ 
നത്തരക ബോധം തനിക്കുണ്ടോ എന്നു” ഓരോ വിദ്യാര്ത്ഥി 
യം ആത്മ പരിശോധന നടത്തണം. തനിക്കു ദൈവദത്ത 

മായി ലഭിച്ചിട്ടുള്ള പ്രത്യേക കഴിവുകളം ' വാസനുകളം ഏ 
തു പ്രത്യേക സേവനത്തിനായി തന്നെ ഒരുക്കുന്നു എന്നു കാ 
ണ്മാന്അവന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ജീവിത വൃത്തിതെര 
ഞ്ഞെടുക്കുന്നതില് ദൈവം ഏതെങ്കിലും _ മാര്ഗ്ഗനിര്ദ്ദേശം 
തരുന്നതായി ആന്തരിക ബോദ്ധ്യം ഉണ്ടോ എന്നു” ആത്മാര്, 
ത്ഥമായി ആരായണം. അപ്പകാരമുള്ള സുസു ക്ഷമമായ [! 
ആത്മപരി ശോധനയുടെയും ഗാരവാവഹമായ ചിന്തനത്തി ടര് 
ന്െറയയം ഫലമായി ലഭിക്കുന്ന വെളിച്ചം സക്ലിച്ചു; .ഓ 

തീരുമാനം എടുക്കണം. 
സമൂഹം 

രോ വിദ്യാര്ത്ഥിയും 
സഭ, രാഷ്ട്രം, എന്നിങ്ങനെയുള്ള പ 

സ്ത്രിക്കും അഭിമാനത്തിനും പോരായ്കയാണെന്നാഞ്ഞ* ഞു 

പ്പോഴത്തെ ചിന്ത. ആ പോരായ്കയെ തടയുന്നതിന് ആവ 

ശ്യമായ പ്രസിദ്ധീകരണവൈഭവങ്ങം എല്ലാം പ്രകടിപ്പി 
ക്കും. പെരുനാളകളം കുരിശിന്തൊട്ടികളം ഒരു ആവ 
കൂടി ആകുന്നില്ലപായിരുന്നുവെങ്കില് അവയുടെ പരിപോഷണ്ട 
ത്തിനായി ഇത്രയും ജാഗ്രത ആരും കാണിക്കുമായിരുന്നി 
ല്. ഒരു യയവജനസമാജ പ്രവര്ത്തനംകൊണ്ടോ, ഒരു & 1. 
ദോപദേശ ക്ളാസുകൊണ്ടോ പ്രതൃക്ഷാദായം ഇപ്പാഞ്ഞി ച 
ട്ടായിരിക്കാം പെരുനാളിനു കാണിക്കുന്ന ചുണയുടെ ഒരം൦ 
ശം പോലും മേല്പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങഠംക്കായി കാണിക്കാത്ത ; 
തു”. ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങാംക്കുവേണ്ടി മേല്ലട്ടക്കാ 
രുടെ കല്ലനപ്പകാരം പള്ളിയില്നിന്ന്” അനുവദിക്കുന്ന 
തുകകഠം പോലും പള്ളിച്ചുമതലക്കാര് തക്കസമയത്തു കൊടു 

ക്കാതെ ലാപ്സാക്കിക്കളുകയോ മുടന്തന് ന്യായങ്ങഠം പറ 
ഞ്ഞ“ അതു കൊടുക്കാതിരിക്കയോ ചെയ്യന്ന സംഭവങ്ങഠം 
ധാരാളം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് . പൊരിയുന്ന വയറുമായി വരുന്ന 

വര്ക്കു കരുണയുടെ വാതില് തുറന്നുകൊടുക്കാത്ത പിശുക്കു 

ന്മാരായ ചില പണക്കാര് ഏതെങ്കിലും വിധത്തില് പ്രശ 
സ്ത്ിക്കു കാരണമായേക്കാവുന്ന സംരംഭങ്ങാംക്കുവേണ്ടി വന് 

തുകകഠം ചെലവാക്കുവാന് മടിക്കയില്ല. 
അങ്ങനെ പ്രശസ്തിയിലുള്ള” ആര്ത്തി, ആദായവര്ദ്ധന 

യിലുള്ള ആകാംക്ഷ, അധികാരദുര്മ്മോഹം എന്നിവ ശക്തി 

പ്പെട്ട് , ലാകികമണ്ഡലങ്ങളില് മാത്രമല്ല ദൈവവിഷയമാ 

യ സംഗതികളിലും. ആത്മീയമുടപടം അണിയിച്ചുകൊണ്ടു 

നടത്തുന്ന പ്രവര്ത്തനങ്ങളിലും വ്യാപരിക്കുന്നതിനാല് ക്രി 

സ്ത്യാനികഠം പൊതുവേ ക്രിസ്തീയ ദാത്യം നഷ്ടപ്പെട്ടവരാ 

യിത്തീരുന്നു. ദൈവദര്ശനം ലഭിച്ച മോശയുടെയും അഹ 

റോന്െറയും സ്ഥാനത്തു” അന്നാസും കയ്യാഫാസും വാഴുന്ന 
തുപോലെ അല്ല പത്രോസിന്െറയും പാലോസിന്െറയും 

സ്നേപ്പാനോസിനെറയും ത്യാഗപാരമ്പര്യപാതയില് ആധ 

നിക ക്രൈസ്പവനേതാക്കന്മാര് ചരിക്കേണ്ടതു”. സമുദായം. 
കൂട്ടകമ്പനിയായുയം, പള്ളികളം സ്ഥാപനങ്ങളും തോട്ടങ്ങളാ 

യം, ദൈവശുശ്ര, ഷകഠം കൈത്തൊഴില് വ്യവസായമായയം 
തീരുന്ന ദുരനുഭവം ക്രിസ്മീയലോകത്തു് ഉണ്ടാകാതിതി 
ക്കട്ടെ. മു രാജാ, 5:26 ഏവരുടെയും ചിന്താവിഷയമാ 
യിരിക്കട്ടെ . ഴു മലങ്കരസഭ 

൦ ട് ി 
ളം ഴ് 

ചര്ച്ചുവീകകീറ 



01 ടു 
യു ലി ി 

വൈദികരുടെ സ്വലംമാറാപ്രശ്ശും 
ഗീവറഗിസ് മാര് ഗ്രീഗോറിയോസ് മെത്രാപ്പോലീത്താ 

നമ്മുടെ ഭദ്രാസനത്തിലെ 90-ല് 82 പള്ളിക്കാരും പുതി 

തരിയ പദ്ധതി സ്വീകരിച്ചു വരുമാനങ്ങഠം പള്ളിയിലേന്ത്ു 

മുതല് കൂട്ടിയം അച്ചന്മാര്ക്കു നാം നിശ്ചയിക്കുന്ന പ്രകാര 
മുള്ള ശമ്പളം കൊടുത്തും പള്ളി ഭരണം ഭംഗിയായ! നടത്തി 

വരികയാണു. ബാക്കി മാറിനില്ക്കുന്ന 8 പള്ളിക്കാരും കാല 
പദ്ധതി താമസം കൂടാതെ നമ്മുടെ ശമ്പള സ്ഥലമാററ 

സ്വീകരിക്കുമെന്ന നമുക്കുറപ്പണ്ടു്. ചില സങ്കേതിക തട 
സ്തം കൊണ്ടു നീണ്ടുപോകുന്നു എന്നേയുള്ള. 
ഈ പദ്ധതി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള പള്ളികളില് എല്ലാംതമന്ന . 

പുത്തിയ പദ്ധതി നടപ്പായതില് പിന്നെ പള്ള വരുമാനം 
. വര്ദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതു സന്തോഷാവഹമായ ഒരു നേട്ടമാ 

' അ. ഒരു പള്ളിക്കാരും നഷ്ടമാണെന്നു” ഇതുവരെ പറഞ്ഞു 

'കേട്ടിട്ടമില്പ. അതു തന്നെ നമ്മുടെ പദ്ധതിയുടെ വിജയമാണ 

ല്ലോ. ഈ പള്ളികളിലെല്ലാം ദൈവ കൃപയാല് ശാന്തതയും 

സമാധാനവും കളി യാടുന്നുമുണ്ടു് . ചുരുക്കം ചില പള്ളികളില് 

കൈക്കാരന്മാർ സ്വന്ത ആവശ്യത്തിനു പള്ളിപ്പണം എടത്ത 

പററി അച്ചന്മാര്ക്കു സമയത്തിനു ശമ്പളം കൊളഴുക്കാമത അവ 

രെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നതായി പരാതിയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്” . മററു ചി 

ലല പള്ളികള ല് അച്ചന്മാരോടുള്ള മന:പൂര്വ്വം നിമിത്തം 
ഏതാനും പേര് പപള്ളിപ്പിരിവുകടം കൊടുക്കാതെ മാറിനില് 
ക്കുന്നതായയം റിപ്പോര്ട്ടുണ്ട് . ഇവയെല്പറം പ:സദയോടുമ്ള 
പരസ്യമായ വെല്ല്യരവിളിയാകയാല് നാം അവയെ ധീര 
“മായി നേരിദേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. റ; 

_ ഈ അവസരത്തില് ബ:അച്ചന്മാരുടെ പേരിലും ചില പ 
രാതികരം ഉണ്ടു” . കൂട്ടുടരസ്സിയെന്ന നിലയില് വികാരി പള്ളി 
ഒരൊര്യങ്ങളില് കാര്യമായി ഇടപെടുന്നില്ലെന്നുള്ളതാണു അ 

_ തു”. വികാരിയും രണ്ടു കൈക്കാരന്മാരും കൂടിയാണു പള്ളി 

ചള തീരുമാനിക്കുന്ന കാര്യങ്ങഠം നടപ്പില് വരുത്തേണ്ട 
സ. തെന്നു അവര് മറന്നു കളയുന്നു. ശമ്പളം പറാതെ ജോലി ചെ 

_ രംഗങ്ങളില് സേവനം ചെയ്യാന് ആധഥ്രഹിക്കുന്നവര് മേല് 
പൂഞ്ഞ തത്വം ആധാരമായി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണു'". സ 

മാത്രമല്ല ദൈവത്തിന്െറ ' സൃഷ്ടി, രാഷ്ട്രവും സമു ഹവും 

ദൈവനൃഷ്ടി കളത്രെ. . എല്ലായിടത്തുമുള്ള സേവനം ദൈവ 
ജയത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള സേവനമായി കരുതാവുന്നതാണു്. 

_ മനുഷ്യര്ക്കെന്നല്പ കര്ത്താവിനു വേണ്ടി എന്നു വച്ചു് ,, ഏതു 
രംഗത്തും ചെയ്യന്ന സേവനവും ഒരു പോലെ പ്രധാനവും 

 ശ്രേഷ്ഠവയമാകുന്നു. 
ഇന്നു ജീവിത വൃത്തി തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതില് വിദ്യാര് 

ത്ഥികഠംക്കും രക്ഷാകര്ത്താക്കുഠംക്കും ആധാരമായിത്തിര്ന്നി 

രിക്കുന്ന ചില ഭാതിക പരിഗണനകളണ്ടെന്നു സമ്മതി 

ക്കാതെ തരമില്ല.. അതു സങ്കട കരമായ ഒരു സ്ഥിതി വിശേ 
ഷമാണു”. - അടുത്ത സമയത്തു” ഒരു കോളജ് വിദ്യാര്ത്ഥി 
യോടു പാനത്തിന്െറ ലക്ഷ്യങ്ങളെത്തെല്ലാമെന്നു ചോദി 
ച്ചപ്പോോഠം കിട്ടിയ മറുപടി പണസമ്പാദനം, സുഖമായ 
ജീവിതം, മാന്യമായ തൊഴില് എന്നിങ്ങനെ ഒരു പട്ടികയാ 
യിരുന്നു. പല വിദ്യാര്ത്ഥികളും രക്ഷാകര്ത്താക്കളം അപ്പ 
കാരം തന്നെ മറുപടി പറയും. ദൈവരാജ്യത്തോടും ഭവി 
ക രാഷ്ഭത്തോടും സമൂഹത്തോടുമുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധ 
ത്തില് നമുക്കു നിര്വ്വഹിപ്പാനുള്ള ജീവിത സേവനം ഏതെ 
ന്നു കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന പരമോല്കൃഷുമായ ധര്മ്മം വി 
സരിച്ചു ധനസമ്പാദനം ഭാതിക സുഖം, അഭിമാനം ഏ 
ന്നിങ്ങനെയുള്ള സ്വാര്ത്ഥപരമായ ലക്ഷ്യം മുമ്പില് വച്ചു 
തകാണ്ടു ജീവിതവൃത്തി തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന യൃവാക്കളം അ 
പ്രകാരം അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന രക്ഷാകര്ത്താക്കളം ഭാവി 
തലമുറയെ സഹായിക്കുകയല്പാ ചെയ്യയന്നതു”“. ഉന്നതമായ 
ലക്ഷ്യങ്ങളില് നിന്നു തന്മൂലം അവര് അആധ:പതിക്കു 
ന്നതി നി ടയാകുന്നു. ആത്യന്തികമായി അതു ജനതക്കു ദോഷം 
മാത്രമേ വരുത്തുകഷുള്ള. 

അഭിപ്പായ സംഘട്ടനം 
. ചിലപ്പോഠം ഒരു കുട്ടിയുടെ ജീവിത വൃത്തി അഥവാ 
അതിനു സഹായകമായ തൊഴില് പരിശീലനം തെരഞ്ഞെ 

ൂ ടക്കുന്ന വിഷയത്തില് അവനും രക്ഷാകര്ത്താവും ഭിന്നാഭി 

ഒക്ലോബര് 20 . നിം 
[॥ 

ള് 

ര് 

മേ സ്വീകരിപ്പാന് സാധിക്കുന്നുള്ള 

യ്യ്യന്ന രണ്ടു കൈക്കാരന്മാരെമാത്രം ച്ുമതലകഠം ഏല്ലി ച്ചാ 

വച്ചു ശമ്പളം പററുന്ന വികാരി മാറിനില്ക്കുന്നു എന്നം 

ണു കൈക്കാരന്മാരുടെ പരാതി. പള്ളിയലെ ഏതുകാര്യവും 

വികാരിയുടെ ആലോചനയോഴടും “അറി വോഴും കൂടിമാത്രം നട 

ത്തപ്പെടണമെന്നിരിക്കേ വികാരി ഒന്നിലും ഇടപെടാതെയ്യം 

സഹക്രിക്കാതെയും തന്െറ” ജോലി കര്ബാന മുതലായ 

കൂദാശകരം നടത്തുകമാത്രമാണെന്നു കരുതി മാറിനിന്നു 

ശമ്പളം . പററുന്നതു ശരിയായ നടപടിയല്ല. ഒരു പള്ളി 

യില് വി. കൂദാശകഠം വഴിയായി വരുമാനം വരുത്തുന്ന 

വികാരി ആ. വരുമാനം ചെലവു ചെയ്യേണ്ട കാര്യത്തില്. 

ഒഴിഞ്ഞു മാറിനില്ക്കുന്നതു യൃക്തിക്കുപോല്ം ചേരുന്നതല്ല. 

അതിനാല് നമ്മുടെ അച്ചന്മാര് പള്ളാിക്കാര്യങ്ങളില് ക്റച്ചു 
കൂടി ആത്മാര്ത്ഥതയോടും കര്മ്മധീരതയോടും മുന്കൈയെടു 

ത്തു പ്രവര്ത്തിക്കുകയും കൈക്കാരന്മാരോടു യോജിച്ചും സഹ 

കരിച്ചും നിന്നു” അവരെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു. 

ഇതിനുംപുറമേ ഇടവകകളില് സനണ്ടേസ്ത്ുഠം വനിതാ സ 

മാജം പ്രാര്ത്ഥനായോഗങ്ങഠം യുവജന സമാജം ധ്യാന 

യോഗകങ്ങഠം വീടു സന്ദര്ശനം മുതലായ ആദ്ധ്യാത്മിക പ്ര 

വര്ത്തനങ്ങഠം നടത്തേണ്ടതും നടത്തിക്കേണ്ടതും വികാരി യൃടെ. 
ചുമതലയാണു”. ശമ്പളം കൂട്ടണം ഇന്ഗ്രിമെന്റു അനുവദി 
ക്കണം . സ്ഥലം മാററം കിട്ടണം എന്നൊക്കെ മുറവിളി കു 

ടടന്നവര് അവനവന്െറ പള്ളികളില് എന്തെല്ലാം കാര്യ 
ങ്ങഠം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നു കൂടി ചിന്തിച്ചാല് കൊള്ളാം ., 
മേല്പ്പറഞ്ഞകാര്യങ്ങഠം ഉത്തരവാദിത്വ ബോധത്തോട്ടം 
വിശ്വസ്തതയോടും കൂടി ചെയ്യന്ന അച്ചന്മാര്ക്കു അവകാ. 

ശങ്ങഠം ആവശ്യപ്പെടവാനും ലഭിക്കാനും  അര്ഹതയുണ്ടു". 
ഈ ഡിസംബര് മാസത്തോടു , കൂടി അച്ചന്മാരുടെ സ്ഥ 

ലം മാററം പ്രതീക്ഷി ക്കാവുന്നതാണ്. അതിനു മുമ്പു് ശമ്പ 

ളൂ. ക്കുടിശ്ലികകളെല്പാം കൊടുത്തു തീര്ത്തിരി ക്കണം. ശമ്പളം 

തീര്ത്തു കൊടുക്കാത്ത പള്ളി ക്കാര്ക്ക്” അച്ചന്മാരെ സമയത്തു 

ലഭിച്ചില്ലെന്നും വന്നേക്കാം. പിന്നീട പരാതി പറയയവാന് 

ഇടവരാതിരിക്കാന് വേണ്ടിയാണുനാം മുന്കൂട്ടിയറിയിച്ചിരി 
ക്ഷന്നതു”. 

പ്രായക്കാരായിത്തീരാറുണ്ടു. അത്യ ധികം മനോവേദന 

ജൂ കാരണമാക്കി ത്തീര്ക്കാവുന്ന പ്രശ്നമായി അതു വളര് 
ന്നേക്കാം. ജീവിത മു ല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായാ 
ന്തരം മൂലവും അപ്രകാരം പ്രശ്നങ്ങഠം ഉളവാകും. അങ്ങനെ 
യൃള്ള ഘട്ടങ്ങളില് കുട്ടിക്കു ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ആന്തരിക്ക്ളഞ്ഞേ 
ജനം സേവന താല്പര്യം സ്വത: സിദ്ധമായ വാസന ന്നി 
വ രക്ഷാകര്ത്താവു പ്രത്യേകം മാനിക്കേണ്ടതാണു”. സ്വ 
ന്ത അഭിപ്രായം കുട്ടിയെ അടിച്ചേല്പ്പിക്കാനല്ല രക്കാകര് 

ത്താവ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളുടെ 
താല്പ്പര്യങ്ങഠം വെറും ഭാതികമായ പരിഗണനകഠം. മുന്നി 
രത്തിയവ മാത്രമാണെങ്കില് അവനെ തിരുത്തുവാനും ഉല്; 
ഷ്ടമായ ലക്ഷ്യങ്ങളി ലേഷ്കണു” അവന്െറ വീക്ഷണം നയിക്കുവാ 
നും രക്ഷാകര്ത്താവിനു കടമയുണ്ടെന്നു” ഇരുകൂട്ടരും ഓര്ക്കണം . 

വിദ്യാഭ്യാസ വിഷയത്തില് കുട്ടികഠംക്കാകട്ടെ 
കര്ത്താക്കാംക്കാകള്ടെ. കേവലം ഭാതികമായ 

രക്ഷാ 

ലക്ഷ്യം മാത്ര, 
വെങ്കില് അത ഒ ശോം 

ചനീയമായ നിലപാടാണു”. ഇന്നു മെഡിക്കല് കോളജ്, 

എന്ജിനിയറിംഗ് കോളജ് , മുതലായ വ്ൃയ ഹേതുകങ്ങരായ 
തൊഴില് പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങളില് പ്രവേശനം ലഭിപ്പാന് 
വിദ്യാര്ത്ഥികഠം വെമ്പല് കൂട്ടന്നതു കാണുമ്പോഠം അവരു. 
ദെയോ രക്ഷാകര്ത്താക്കളുടെയോ പ്രഥമ ലക്ഷ്യം സാമ്പ: 
ത്തികമായ ഉന്നതി മാത്രമപ്പയോ എന്നു സന്ദേഹിച്ചു പോ 
കുന്നു . ധനപരമായ നേട്ടം ജീവിതത്തിലെ മുഖ്യലക്ഷ്യമാ 
യി കരുതുന്ന ഒരു സമു ഹം വളര്ന്നു വരുന്നതു 

ത്തിനോ രാഷ് ടത്തിനോ സഭഷ്ക്കോ 

സരി ക്കേണ്ടതുണ്ട്്. നാം നമ്മുടെ 
ത്തിന്െറ ആത്മാവിനെ വളര്ത്തുവാന് ശ്രദ്ധിക്കണം. ജന 
തയയടെ വിപുലമായ ആവശ്യങ്ങഠം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ടു" 
അവ നിറവേറേറണ്ടതിനു നാം നമ്മുടെ കകട്ടികളെ. “പ യ 

ലിപ്പിച്ചും പ്രോല്സാഹിപ്പിച്ചും ഒരുക്കേണ്ടതുമാകുന്നു 
എന്നാല് രാഷ് ട്രത്തിനുടു സമു ഹത്തിനും സദസും തറന 
ചെയ്യാനുള്ള സന്നദ്ധത അവരില് വളര്ത്തുകയാണു' ഷു 

പ്രധാനമായ: നമ്മൂടെ കടമ. തപ? വ്വ 

സമുദായ 
ഗുണകരമല്ലെന്നു നാം 

കുട്ടികളില് സേവന 



ചൊവ്വ 

1 കൊരിന്ത്യര് 15: 1-11 

അന്നു പ്രാബല്യത്തിലിരുന്ന യവനായ ചിന്താഗതിക്കു യോ 
ജിച്ചതല്പായിരുന്നു പുനരുത്ഥാനത്തിലുള്ള വിശ്വാസം. യവന 
ന്മാര് ശരീരത്തെക്കുറിച്ചു വിചാരിച്ചിരുന്നതു" അതു മനുഷ്യാ 
ത്മാവിന്െറ ഭാമികജീവിതകാലത്തു വസിക്കുവാനുള്ള താല് 
ക്കാലികമായ ഒരു കൂടുമാത്രമാണെന്നും മരണസമയത്തു” ആ 
ത്മാവു". അതില് നിന്നു രക്ഷപെടുന്നു എന്നുമായിരുന്നു. യവ 
നന്മാരായിരുന്ന കൊരിന്ത്യര് ക്രിസ്ത്യാനികഠം ഈ അഭിപ്രാ 
യക്കാരായിരുന്നതു കൊണ്ടു” ശരീരത്തിനു മരണാനന്തരജീവി 
തവുമായൃയള്ള ബന്ധം മനസ്സിലാക്കുവാന് അവര്ക്കു കഴിഞ്ഞി 
പ്ര. മരണാനത്തരജീവിതത്തേക്കുറിച്ചുള്ളക്രിസ്തീയ വിശ്വാസ 
ത്തിന്െറ അടിസ്ഥാനം കര്ത്താവിന്െറ പുനരുത്ഥാനമാ 
ണെന്നു അപ്പോസ്ലോലന് അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഉയര്ത്തെ 
ഴന്നേല്പിനു ശേഷം പലരും യേശുവിനെ ശരീരത്തില് കാ 
അകയ്യം തിരിച്ചറിഷകയും ചെയ്തു. മരണശേഷവും യേ 
ശുവിനു മഹത്വീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു ശരീരമുണ്ടായിരുന്നു . 
മരണ ശേഷം നമുക്കും ഒരു ശരീരം ലഭിക്കും. ശരീരത്തിന്െറ 
ഉയര്ത്തെഴുന്നേല്ലില് നാം വിശ്വസിക്കുന്നു. യാതൊരു രതൂപ 
വുമില്പാത്ത അദൃശ്യമായ ഒരാത്മാവായിട്ടല്പായി രിക്കും 
നമ്മുടെ മരണാനത്തര ജീവിതം. നമ്മുടെ ആളത്വം മരണ 
ത്തോടു കൂടി നശിക്കുകയില്ല. നാം ക്രിസ്തുവിന്െറ പുണ്ണതയി 
ലേക്കു വളര്ന്നു കൊണ്ടിരിക്കും. 

ബ്വബധ൪ 

1 കൊരിന്ത്യര് 15: 12-19. 

പുനരുത്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പാലയ സിന്െറ ഉപദേശത്തെ 

കെൻ ഉന് ക്രിസ്ത്യാനികരം വിശ്വസിച്ചെങ്കിലും ആ വിശ്വാ 
ശ്വാ അവരുടെ ജീവിതത്തെ എങ്ങനെബാധിക്കുമെന്നു് 
അവക്കു മനഡ്സിലാക്കിയില്ല. അവരുടെ പഴയ യവനായ ചി 
ന്താഗ്' അപ്പോഴും അവരില് സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിരു 

ന്നിരിക്കണം. ക്രിസ്തുവിനെ ആത്മാവും ശരീരവും 

ഉ യ ര് ഖത്തഴു ഠം ന്നറുഎ ങ്കില് മര 

ണം മുലം അവണ്റ ആളത്വത്തിന്െറ യാതൊരംശവും ന 

ശിച്ചില്ല എന്നു വ്യക്തമാണു“. മരണത്താല് ജീവിതത്തി 
ന്െറ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം നശിച്ച, പോകും എന്നുള്ള ഭ 

യത്തിനു ക്രിസ്മീയ വിശ്വാസത്തില് സ്ഥാനമില്ല. ശരീര 
'ത്തിന്െറ അര്ത്ഥവും പ്രാധാന്യവും നാം കൂടുതല് മനസ്സി 

ലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതിനെപ്പററിഅപ്പോസ്ലൊലനു പല 

തും പഠിപ്പിക്കുവാനുണ്ടു്. അതു. നമുക്ക്” പിന്നീട് പ 
ഠിക്കാം. എന്നാല് ക്രിസ്തു ഉയര്ത്തെഴുന്നേററു എന്നു നാം വി 

ശ്വസിക്കുന്നെങ്കില് അവന് ജീവന്െറയും മരണത്തിന്െറയഷ്യം. 

നാഥഥനാണെന്നും ഇഹത്തിലും പരത്തിലും ഉള്ള സകലത്തി 
ന്മേലും വിജയം നേടിയവനാണെന്നും ആ വിജയത്തില് 
നാമം പങ്കാളികളാണെന്നും ഉള്ള ഉറപ്പു നമുക്കുണ്ടാകണം. 

വ്യാഴം ല് 

1 കൊരിന്ത്യര് 15 :20-28 

യേശുക്രിസ്തു മരിച്ചവരില് നിന്നു് ഉയര്ത്തഴന്നേറവ. ഇതു 
നമുടെ ജീവിതത്തിന് എന്തു വ്ൃത്യാസമാണു" വരുത്തുന്നതു”. 
അപ്പ്പോ ഒ പ്ലാലന് ആദാമിനെയും ക്രിസ്തുവിനെയും താരതമ 
പ്പെഴത്തുന്നു. ആദാം നശ്വരനായ പ്രാകൃത മനുഷ്യനെ പ്രതി 
നിധീകരിക്കുന്നു. എന്നാല് ക്രിസ്തു മരണത്തിന്മേലൂള്ള ത 
ന്െറ പിജയത്താല് നിത്യമായ ഒരു ജീവിതത്തിന്െറ സ്പാ 

0 

' ശ്വാസം 

ദ്ധൃതയയം ആരംഭവും വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ക്രിസ്തുവില് വി. 
അര്പ്പിക്കുന്നവര് മരിച്ചാലും നിതൃജീവനു” അവ 

കാശികളായിത്തീരുന്നു. ക്രിസ്തുവിലുള്ള ജീവിതം സ്നേഹ 
പരമായ സേവനത്തിന്െറയും നിത്യമായ കൂട്ടായ” മയുടെ 
യം സ്വഭാവത്തോടു കൂടിയ ഒരു പുതിയ ജീവിതമാണു”. ക്രി 
സ്തുവില് വിശ്വസിച്ചു” ഈ സ്വര്ഗ്ഗീയ ജീവിതത്തിന്െറ അവ 
കാശികളായിത്തീരുകയോ അല്ലെങ്കില് ക്രിസ്തുവിനെ കൂടാതെ 
യുള്ള നാശോന്്യഖമായ ഒരു സ്വാര്ത്ഥജീവിതം നയിക്കുന്ന 
വരായി തീരുകയോ ഏതുവേണമെങ്കിലും നമുക്കു തെരഞ്ഞെ 
ടുക്കാം. ക്രിസ്പവിലുള്ള വിശ്വാസം വിധി നിന്ണ്രായകമാ 
ണു. അതിനു തടസ്സമായി നില്ക്കുവാന് യാതൊന്നിനെയും 
നാം അനുവദിച്ചുകൂടാ. പം 1 

രു ു [1] . 

1 കൊരിന്ത്യര് 15:85--49 4: 0. എ 
മരണാനന്തര ജീവിതം. സ്വാഭാവികമോ പ്രാകൃതമനു 

നു ജന്മാവകാശമായി സിദ്ധിക്കുന്നതോ അല്ല. അതു 
സ്ത വിലാഘവര്ക്കു ദൈവത്തിന്െറ ഭാനമരണു”. ദൈപ്വം നല് 
കുന്ന ആത്മീക ശരീരം മരണാനത്തരജീവിതത്തിനൂു യോജി 
ച്ചതും നമ്മടെ ആളത്വത്തിനു ഭംഗം വ തൃതുമയിരി 
മം. ഗോതമ്പുമണി ; മള്ണു ) ച: 
അതിന്െറ വിത്തിനു? അനുയോങ്മയമഠയ ഒരു ചെടി "ൽ ൽ 
നിന്നും ഉടലെടുക്കുന്നു. ദൈവത്തിന്െറ പ്രവര്ത്തന്സ്മാണട” 
അതു സാദ്ധ്യമാക്കുന്നതു": അതുപോലെ തുന്ന .ദ്രവിച്ച പേമ 
കുന്ന മനുഷ്യശരീരത്തില് നിന്നും അനശ്വരമായ ഒരു. ആ 
ത്മിക ശരീരത്തെ ദൈവം ഉയര്പ്പിക്കുന്നു. എന്തെല്ലാം രൂപ$ 
ന്തരങ്ങഠം സംഭവിച്ചാലും ദൈവം :മനുഷ്യനില് നിക്ഷേപികു 
ആളത്വം തുടരുന്നു. അതിനെ തിരിച്ചറിയത്തക്കവണ്ണം അതു ി 
മരണത്തെ അതിജീവിക്കുന്നു. _ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച ഓത്തേ! 
വ്യക്തിയെയും ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്നു. ആരും നശിച്ചു 1 
പോകാതെ നിത്യമായി ജീവിക്കുകയും വളരുകയും ചെയ്യണ ൪ 

യും. 
മെന്നു ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നമ്മുടെ വളര്ച്ചയുടെ ലക്ഷ്യ 
വും അളവും ക്രിസ്തുവിന്െറ പുണ്ണുതയാണു”. 

ശനി 

1 കൊരിന്ത്യര് 16 :1-9 

പാലയ സു” ശ്ളീഹാ ഒരു പണ്ഡിതനായിരുന്നതുപോ 
ലെ തന്നെ ഒരു പ്രായോഗിക മനുഷ്ൃന്മായിരുന്നു. അദ്ദേഹം 
തന്െറ പാണ്ഡിത്യവും ഉപദേശങ്ങളുമെല്പാം സ്വന്തജീവിത 

ത്തില് പ്രായോഗികമാക്കി. തന്െറ ലേഖനങ്ങളില് ക്രി 
സ്പീയ ഐെക്യത്തിനും കൂട്ടായ”മന്ത്കും വലിയ ശക്തീകരണം 

നല്കിയിരുന്നതായിക്കാണാം. അതിന്െറ അര്ത്ഥമെന്താ 

ണെന്നു” ഇന്നത്തെ വായന വ്യക്തമാക്കുന്നു. പലസ്മീന് നാട്ടി 
ല്ലെ ക്രിസ്ത്യാനികഠം വളരെ ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിച്ചിരുന്നു. 
അവരുടെ സഹായത്തിനായി പാലസ് ഒരു ധനശേഖരം 
നടത്തി. ശരീരത്തിന്െറ ഒരു അവയവം ക്ഷ്ടമനുഭവിക്കു 
ന്നെങ്കില് അതോടുകൂടി മറെറല്പാഅവയവങ്ങളും കഷ്ടമനുഭ 
വിക്കുന്നു എന്നു” ഈ ലേഖനത്തില് നേരത്തെ പാല, സ് 
പഠിപ്പി ക്കുകയുണ്ടായി. ക്രിസ്മീയ സഭ. മുഴുവനും ഒരു ശരീര 
മാണെന്നുള്ള വസ്തുത ഇപ്പ്യോഠം താന് കൊരിന്ത്യന് ക്രിസ്ത്യാനി 
കമെ ഓര്പ്പിക്കുന്നു. എല്ലാ സുഭകളില്പം ധനികരെന്നും ദരിദ്ര 
രെന്നുമുള്ള വ്ൃത്യ്യാസങ്ങടം ഉണ്ടായിരിക്കാം. എന്നാല് ഇന്ന 
ത്തെ ലോകത്തില് രാഷ്ട്ങ്ങളെ തന്നെ ഉള്ളവരെന്നും ഇല്ലാ 

ത്തവരെന്നും തരം തിരിക്കാം. പാശ്ചാത്യലോകത്തിലുള്ള 
ധനസമൃദ്ധിയുള്ള സഭകഠം പരരസ്ത്യരാജ്യങ്ങളിലുള്ള നിര്ദ്ധന 

ചര്ച്ചുവീക്കിലി 



തഥാ രരം 

പ്രാര്ത്ഥന വ്യര്തഥ്മായിതോന്നുന്ന അവസരങ്ങ്റാ 
൨൫൦. തൊമ്മന് 

നി 1, 

ഞാന് മൂന്നു വട്ടം കര്ത്താവിനോട്” അപേക്ഷിച്ചു. 
അവന് എന്നോടു് എന്െറ കൃപ നിനക്കു മതി എന്െറ ശക്തി 
ബലഹീനതയില് തികഞ്ഞു വരുന്നു. എന്നു പറഞ്ഞു. (2 

. ക്കൊരിന്ത്യര് 12. 89) ന ന 

ലു _ പ്രാദത്ഥനയെ സംബന്ധിച്ചു പലര്ക്കും പലതരത്തിലുള്ള 
അനുഭവങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളുമാണുള്ളതു”. പ്രാരത്ഥന അനാ 

_ വശ്യവും നിരര്ത്ഥകവുമാണെന്നു പറയുന്നവരും പലരുമുണ്ടു 
_ എന്നാല് പ്രാര്ത്ഥന പരിശീലിച്ചിട്ടള്ളവരും ക്രമമായി നട 
' ത്തുന്നവരുമായ ചിലര് പോലം അവരുടെ അനുഭവത്തെ അ, 
കരിസ്ഥാനമാക്കി പ്രാരത്ഥന വ്യര്ത്ഥമാണെന്നു . പറഞ്ഞിട്ട 
ണ്ട്. തുടര്ച്ചയായ പ്രാര്ത്ഥനയ്ക്കു യാതൊരുത്തരവും ലഭി 
_ച്ചിട്ടില്ലെന്നുള്ളതാഞു” അവരുടെ പരാതി. എല്ലാ പ്രാര്ത്ഥ 
നകഠംക്കും ഉത്തരം ലഭ്ദിക്കുകയില്ലെന്നുള്ളതും ലഭിക്കുക സാ 

ഒധ്യമല്ലെന്നുള്ളതും അല്പും ആലോചിക്കുന്നവര്ക്കു' മനസ്സിലാ 
ഏടവാന് കുഴിയും. മക്കഠം ചോദിക്കുന്നതെല്പാം കൊടുക്കുന്ന 

. തൂ” ഒരു പിതാവിന്െറ സ്നേഹത്തിന്െറയോ ജ്ഞാനത്തി 
 ന്െറയോ' ലക്ഷണമായിരിക്കണമെന്നില്ല. സനേഹത്താനും 
സര്വ്വജ്ഞനുമായ ദൈവത്തിനു തന്െറ ഹിതത്തിനെതിരായ 

 പ്രമര്ത്ഥനക്ളെ ' സ്നേഹത്തിന്െറ പേരില് “തന്നെ നിഷേ 
ക്ഴന്ടിവരുമെന്നുള്ളതിനു , സംശയമില്ല. 

4 എ്റിന്ന്ില് പരിശുദ്ധനായ _ പരലയ സു മൂന്നുവട്ടം മുട്ടിപ്പാ 
ഞി നടത്തിയ പ്രാര്ത്ഥന ദൈവഹിതത്തിനു യോജിച്ചതാ 
ണെന്നുള്ള പുര്ണ്ണുബോദ്ധ്യദത്താടുകൂടിയായിരിക്കാം നടത്ത 

ക്രിസ്തുവിനു വേണ്ടി ജീവിതം മുഴുവനും ഉഴിഞ്ഞു 

ച രാപകലില്ലാതെ സുവിശേഷഘോഷണത്തില് വ്യാപ്റു 
നായിരുന്ന പാല, സു" ലോകം മുഴവനും സുവിശേഷം 
അറിയിക്കുവാനുള്ള ആയേശത്തില് “ മുന്നേറകയായിരുന്നു. 

8 തിനു പ്രതിബന്ധമായി .. നിന്ന എതോ ഒരു രോഗം 
“മാററികിട്ടുവാനാണു പരല്യ സ്മ  പ്രാരത്ഥിച്ചതു”്. തി 

ച്ചും സ്വാരത്ഥരഹിതവും ദൈവതി രനാമമഹത്വത്തെ ല 

 ക്മ്ൃമാക്കിയുള്ളതും ആയിരുന്നു ഈ പ്രാര്ത്ഥന. എന്നാല് 
പാലയ സിന്െറ അപേക്ഷ ദൈവം അനുവദിച്ചില്ല. ഇതു” ഉ 
ത്തരം ലഭിക്കാത്ത ഒരു പ്രാര്ത്ഥനയായി ചിച്ചര്ക്കു൦ തോ 

സഭകളെ സഹായിക്കുവാന് കുടപ്പെട്ടിരികകന്നു. വ്യക്തികളും 
സഭകളും രാഷ്ടങ്ങദും അന്യോന്യം സഹതാപം കാണിക്കേ 

 ണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ന 

ഞായര് 

മത്തായി 5:3-12 
ം 1 

ക്രിസ്പവിന്െറ പ്രമാണങ്ങളും ഉപദേശങ്ങളും ലോകത്തി 
൭൯൨ മൂല്യങ്ങഠാംക്കും മാനദണ്ഡങ്ങഠംക്കും കുടക വിരുദ്ധമാ 
യിരുന്നു, വാനയം ഒരു സല്ഗുണമായി . അന്നു" ആരും കരു 
തിയിരുന്നില്ല. കഷ്ടാനുഭവം ദൈവശിക്ഷആയിട്ടും കരുതി 
യിരുന്നു. യേശുക്രിസ്തു വിനയത്തിനു സ്വഭാവത്തില് പ്രഥമ 
സ്ഥാനം നല്കി. ക്ഷ്ടാനുഭവത്തെ അനുഗ്രഹകരവും ദൈവ 
ത്തിന്െറ ഉദ്ദേശ്ൃങ്ങഠം “നിറവേററുവാനുള്ള . ഒരു ഉപാധിയ്യ 
മാക്കിത്തിര്ത്തു. എല്പാ പ്രാതികൂല്യങ്ങളെയും ദൈവരാജ്യ 
മാകുന്ന ലക്ഷ്യത്തില് എത്തിച്ചേരുവാനുള്ള മാര്ഗ്ഗങ്ങളാക്കി 
മാററി. യേശുവിന്െറ വിശ്വാസവും പ്രത്യാശയും സ്നേഹ 
വും ഇതിനു പര്യാഫ്മായിരുന്നു. നിസ്വാര്ത്ഥപരമായ ഏതു 
ത്യാഗത്തിനും സേവനത്തിനും കഷ്ടാനുഭവത്തിനുമുള്ള ആഹ്വാ 
നത്തോട കൂടി സൌഭാഗ്യവും പ്രദാനം ചെയ്യുവാന് കര്ത്താ 
വിന കഴിഷ്ം. എല്പാ സദഭാഗ്യത്തിന്െറയും ഉറവിടമാണു 

ക, 

ഒക്ലോബര് 25 

ന്നിയേക്കാം. പാല, സിന്െറ ആഗ്രഹം സാധിക്കാഞ്ഞതു 

കൊണ്ടു” ഒരു വിധത്തില് പ്രാര്ത്ഥനയ്ക്കു” ഉത്തരം ലഭിച്ചി 

ല്ല എന്നു പറയാം. എന്നാല് ദൈവം യാതെരുത്തരവും നല് 

'കിയില്പ എന്നു പറഞ്ഞുകൂടാ. , ,എനെറ കൃപ നിനക്കു മതി , 

എന്നുള്ളതായിരുന്ന ദൈവത്തിന്െറ ഉത്തരം. നമ്മുടെ ഭാഗ. 

ത്തു നിന്നു നോക്കുമ്പോഠം ദൈവത്തിന്െറ ഉത്തരം. നിഷേ 

ധാത്മകമായി തോന്നാം. അങ്ങനെ നിഷേധാത്മകമായി: 

തോന്നുന്ന ഉത്തരത്തില് നാം ആഗ്രഹിച്ചതിലും ഉപരിയായ 

ദൈവഹിതം അടങ്ങിയിരിക്കും എന്നു നാം മനസ്സിലാക്കു 

ണം. 

രോഗം മാറിക്കിട്ടിയാല് ഫഷാലയ സിനു തന്െറ സുവി 

ശേഷ വേല വളരെ കൂടുതലായും കാര്ൃക്ഷമമായ്യം നിറവേറവു 

വാന് കഴിയൃയമായിരുന്നു എന്നു ന്യായമായി വിചാരിക്കാം. 

പക്ഷേ ദെദവത്തിന്െറ കാഴ്ചപ്പാട പാലയ സിന്േറതില് നിന്നു 

വ്ൃതൃസ്തുമായിരുന്നു. രോഗം മാറിയാലുണ്ടാകാമായിരുന്ന കാ 

ര്യക്ഷമതയേക്കാഠം അധികമായി ദൈവം വിലമതിച്ച്തു 

രോഗത്തിന്െറ പരിമിതികഠംക്കുള്ളില് ദൈവത്തിന്െറ കൃപ 

അനുഭവപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടും സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയും . സ്സേവ 
നം അനുഗദ്ലിക്കുകയും ആയിരുന്നു. ജീവിതത്തില് നമുക്കെല്പാവ 
വര്ക്കും പഠിക്കേണ്ട ഏററവും വിലയേറിയ ഒരു പാഠമാണ്ട: 

തന്െറ അനുഭവത്തില് നിന്നും പാലയ സ് നമ്മെ പഠിപ്പി 

ക്ടന്നതു”. ഏതെല്ലാം ിലുള്ള പ്രാരബ”ധങ്ങളും പരി 

മിതികളമാണു നാം വഹീക്കേണ്ടിവരുന്നതു”. അവയെല്പാം 

മാറിക്കിട്ടണമെന്നുള്ള നമ്മുടെ ആഗ്രഹവും പ്രാര്ത്ഥനയും 

സ്വാഭാവികവും ശരിയുമാണു” . എന്നാല് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ. 

ആഗ്രഹം അനുസരിച്ചുള്ള വ്ൃത്യാസങ്ങളൊന്നും ജീവിത. 
ത്തിനു സംഭവിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ ഭാരങ്ങളെ പേറിക്കൊണ്ട് 
ഇഴഞ്ഞു വലിഞ്ഞെന്നവണ്ണം മുമ്പോട്ടു പോകുവാന് നാം ) വു 

ബന്ധിതരായിത്തീരുന്നു. നമുക്കു്” വ്ൃത്യാസപ്പെടുത്താന് കു 
ഴിയാത്ത പരിതസ്ഥിതികളും പരിഹരിക്കാനാവാത്ത പ്ര൪ 

ങ്ങളും ജീവിതത്തില് ആവിര്ഭവിച്ചേക്കാം. അവയുങ്ട മ 
ദ്ധൃത്തില് അസംതൃഹിയം ഈര്ഷ്യയും പിറുപിറ്പ്പും നിരാ 
ശയ്യം പ്രദരശിപ്പിക്കുന്നക്ൂമനോഭാവം ക്രിസ്മീയമല്പ. അവയെ 

ള് 

ക്രിസ്തു. അവനോടുള്ളകൂട്ടായ"മ തന്നെയാണു നിത്യസ്ദഭാഗ്യം. 

തിങ്കം 
1 യോഹന്നാന് 4: 7-11. യോഹന്നാന് 5: 16. 

യൃദ്ധത്തില് മരിച്ച തന്െറ മകനെക്കുറിച്ചു് പിതാവു 

ചോദിച്ചു , ,എന്െറ മകന്. മരിച്ചപ്പോഠം ദൈവം എവിടെ 
ആയിരുന്നു ,എന്നു് . തന്െറ ഏകജാതനായ പുത്രന് മരിച്ചു 
പ്പ്പോഠം എവിടെ ആയിരുന്നുവോ അവിടെ തന്നെആയിരു 

ന്നു ദൈവം,, എന്നു ഒരു വിശ്വാസി അതിനു മറുപടി 

പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ വേദനയും കഷ്യപ്പാടുമെല്പാം കര്ത്താവി 
ന്െറ ക്രൂ ശിന്െറ വ്വലെളി ല് വേണം. നാം കാണുവാന്. 
ക്ര ശു” ദൈവത്തിങ്ളെള്ള സ് നേഹത്തെയാണു വെളിപ്പെടുത്തു 
ന്നതു”. ആ സ്നേഹംഎന്നും നിലനില്ക്കുന്നതാണു്. നമ്മുടെ. 
വേദനയില് നിന്നും കഷ്ടപ്പാടുകളില് നിന്നും ദൈവം ഒഴിഞ്ഞു 
മാറി നില്ക്കുന്നില്ല അതില് പങ്കുകൊള്ളവാനായി അതിന്െറ 
മദ്ധ്ൃത്തിലേയഷ്ക്കു ദൈവം ഇറങ്ങി വരുന്നു. മനുഷ്യര് തന്നോടു: 
ചെയ്ത ദ്രോഹങ്ങളെല്പാം കര്ത്താവു ദൈവത്തിന്െറ ഇഷ്ടമാ 
ക്ഴിമാററി . തന്നില് വിശ്ചസിക്കുന്നവരക്കും ിനൂഴെ 
വു ലഭിക്കും .. നമുക്കു സംഭവിക്കുന്നതെല്ലാം ക നം 
പരിപ്പിക്കുവാന് ദൈവത്തിനു കഴിയം. നാം അവന്െറ 
സ് നേഹത്തില് വസിച്ചാല് മാത്രംമതി. 



ന് ക ച്ച ളി അ 

സോഷ്യലിസവും ഗ്രാമദാനവും 
കെ. കേളപ്പന് 

ത [॥ 

ഇന്നു" എങ്ങോട്ടു തിരിഞ്ഞാലും ഏതു രാഷ്ട്രീയ കക്ഷി കുറവാണു“. മറെ ചില യൃദോപ്യന് രാജ്യങ്ങളിലും നില്ല 
യുടെ പരിപാടി നോക്കിയാലും സോഷ്യലിസം എന്ന നാല മിക്കവാറും അങ്ങനെതന്നെയാണു'. ഇവിടെ നാം സോഷ്യ. 
ക്ഷരം മുഴച്ചുനില്ക്കുന്നതു കാണാം. കോണ്ഗ്രസ്സിന്െറ ലക്ഷ്യം ലിസം പ്രസംഗിക്കുന്നതേയുള്ള. അവിടെ സോഷ്യലിസം. 
സോഷ്യലിസ്റ്റ്, രീതിയിലുള്ള ഭരണം എന്നു തുടങ്ങി ഒടുവില് ഏതാണ്ടു നടപ്പിലുണ്ട്. ഇവിടെ 14000 രൂപ വിലയുള്ള 
സോഷ്യലിസം എന്നതുതന്നെ ആധികാരികമായി പ്രഖ്യാ കാര് അവിടെ 4000 രൂപയ്ക്കു കിട്ടം. അവിടെ തൂപ്പകാരനും 
പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണു” . കമ ണിസ്റ്റ, കക്ഷിയുടെ ലക്ഷ്യം സ്വന്തമായ കാറുണ്ടു”. ഇതെല്ലാം നമുക്കു വിശ്വസിക്കാനാ 
കമ്യണിസം അഥവാ സ്റ്റേററ് സോഷ്യലിസമാണു്. അതി വില്ല. | 
നു വേണമെങ്കില് സ്റ്റേററ് മുതലാളിത്വം എന്ന പേരു കൊടു തുല്യവരുമാനം ആവശ്യമാണു”. എന്നാല് അതി നേക്ക 
ത്താലും തരക്കേടില്ല. ഒരു കാര്യം അനുഭവസിദ്ധമാണു”. ഞാന് കൂടുതല് കാംക്ഷിക്കുന്നതു” തുല്യസ്വാത്ത്ത്യമാണു". 
കമ്യണിസ്റ്റ സ്വേച്ഛാഭരണം ഭരണമുക്തസമുദായത്തിലേ ലഘ്യജീവിതം നയിക്കുന്ന ഒരു സന്യാസിക്കു” ഒരു തുപ്പ, 
കൂ നയിക്കുന്നതു പോകട്ടെ ജനകീയഭരണത്തിലേഷ്ണു നയി കാരന്െറ ശമ്പളംപോലും ആവശ്യമില്ല. എന്നാല് ആരെ. 
ക്ക പോലും എളുപ്പമല്പ. വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യം സംശയാതീത ക്കാളം അയാഠം സ്വാതന്ത്ര്യം കാംക്ഷിക്കുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യ 
മല്ലാത്ത ഒരു സാമൂഹൃയനീതിക്കു വേണ്ടി ബലിയര്പ്പിക്കപ്പെ ത്തിന്െറ സ്ഥാനത്തു” പണം പോര. വിലമതിച്ചുകൂടാ: 
ട്ടിരിക്കുകയാണു'". വ്യക്തി സ്വാതന്ത്യത്തിനു" അതര്ഹിക്കുന്ന ത്തതാണു” സ്വാതന്ത്ര്യം . നു റ് 
പ്രാധാന്യം അനുവദിച്ചുകൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ജനാധിപത്യ സോ സ്വാതന്ത്ര്യവും സോഷ്യലിസവും കൈവരുത്തുന്നതിനു* അധി 
ഷ്്യലിസം കമൃണിസ്റ്റ, രാജ്യങ്ങളില് ഉടലെടുക്കുവാന് പ്രയാ കാരത്തിന്െറ വികേന്ദ്രീകരണം ആവശ്യമാണു". പണം: 
സ്മുണ്ടു. അതിനു ഭരണത്തിന്െറയും വ്യവസായങ്ങളുടെയും തുല്യമായി പടം വയ്കത്കുന്നതിലും കൂടുതലവാവശ്യം അധികാരം 
വികേന്ദ്രീകരണമാവശ്യമാണു” . കേന്ദ്രീകൃതഭരണവും സ്വകാ ഗ്രാമഞ്ങഠാക്കായി വീതിച്ചുകൊടുക്കുക എന്നതാണു". അധി 
രൃയമേഖലയില് വന്തോതിലുള്ള വൃയവസായങ്ങളും സോഷ്യ കാരം തുല്യമായി പങ്ക വഴ്തുന്നതോട്ടകൂടി സ്വാതന്ത്ര്യവും തൂ കൂത്ത് 
ലിസത്തിനനുകൂലമല്ല. ഇന്നത്തെ പരിത:സ്ഥിതിയില് മായി .പങ്ംവച്ചുകഴിയും. വികേന്ദ്രീകൃതരണത്തിലേ സ്വാത 

വന്തോതിലുള്ള വ്ൃവസായങ്ങടം ഒഴിച്ചുകൂടാത്തവയാണു”. ന്ത്ര്യമൂള്ള. നു ൮... ' 
ലം ഴ്ക ക് ന് ലു 

എന്നാല് എന്ജിനീയര്മാര് ഉരംപ്പെടെയുള്ള പ്രവൃത്തിക്കാര് ള്... 

ക്കുള്ള ശമ്പളത്തില് മിക്കവാറും തൂലൃത പാലിക്കാമെങ്കില് ഭരണുമുക്തന്റ് ൭ ചം 
വ൮്ന്തോതി ലുള്ള വ്യവസായങ്ങംം സോഷ്പലിസത്തിനു വി ധനം തുല്യമായി പടം വയ്ക്ുന്നതുപോലെ തന്നെ ഭരണ ധി 
ഘോതമായെന്നു വരില്ല. എന്നാല് അത്തരം വ്യവസായങ്ങഠം ക്രാരവും തുല്യമായി പടം വന്തുന്നതിനാണു ഭരന്നമുക്തസമു 

സ്വകാര്യമേഖലയി ലാകമ്പോരം കാ കോടീശ്വചരന്മാരെ ദ്ദായമെന്നു പഠയുന്നതു”. തനിക്കുള്ളത്ര ഭരണാധികാരവും 
സ്വാതന്ത്ര്യവും മററുള്ളവര്ക്കുമുണ്ടെങ്കില് ആരും ആരുടെയ്യം സ്റുഷ്വിക്കുന്നതു തടയാനാവില്ല. 

പടിഞ്ഞാറന് ജര്മ്മനിയില് ചുരുങ്ങിയ ശമ്പളവും കൂടിയ കീഴിലുമല്പ മീതേയ്യമല്പ. അവിടെ ഭരണമില്ല. സമുദായത്തി 
ശമ്പളവും തമ്മില് 1: 2 തോതില് അധികമല്പത്രെ. ഒരു തൂപ്പ ന്െറ നിലനില്പ്പ് സത്യം, സ്നേഹം, ത്യാഗം മുതഭ 

കാരനു” 2300 രൂപ ശമ്പളമാണു ജര്മ്മനിയില് കിട്ടുന്നതു". വിശിഷ്ടഗുണങ്ങളുടെ അനുഷ്യാനഫലമായിട്ടാണു” . 
ഒരു എന്ജിനീയര്ക്ക് 1000 രൂപയില് അധികമല്പ ശമ്പളം. നിയന്ത്രണമാണു ഭരണത്തിന്െറ സ്ഥാനത്തുള്ളതു”. ആരു 
ന ലിന സാധനങ്ങളുടെ വില ഇവിടെയുള്ളതിലും ആരെയും ചയ, ഷണം ചെയ്യാത്ത, എല്പാവരും സേവനമനുപ്പ്ദി ന 

ധൈര്ൃത്തോടും സന്തോഷത്തോടുകൂടി വഹിക്കുവാനുള്ള ശശ ണ്ടായിരുന്ന കര്ത്താവു" അവസാനത്തെ വിഷമസന്ധി 

ക്തിക്കാണ് നമുക്കാ വശ്യം. നമ്മുടെ. പ്രാര്ത്ഥനഷ്കത്കുത്തരമായി യില് അവന്െറ വിശ്വാസം പോയ് പോകാതിരിപ്പാന് പ്രാര് 

അതായിരിക്കാം ദൈവം നമുക്കു നല്കുന്നതു”. അങ്ങനെ ത്ഥിച്ചു. എന്നാല് പിറേറദദിവസം അവന് പരിതാപകര. [ 
ദൈവത്തിന്െറ കൃപ പ്രാതികൂല്യങ്ങളടെ മദ്ധ്യത്തിലും നമുക്കു മായി പരാജയപ്പെട്ടു. കര്ത്താവിനെറ പ്രാര്ത്ഥനയ്ക്കു പോലും 
മതിയായതാണെന്നു സാക്ഷ്യം എഏ്ഴിക്കവാന് നമുക്കു കഴി ഉടനെ ഉത്തരം ലഭിച്ചില്ലെന്നു പറയാം. എന്നാല് കര്ത്താവു . 
ഷം. പത്രോസിനു വേണ്ടി പ്രാര്ത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. കുറേ ദി 

ദൈവത്തിന്െറ ശക്തിക്കായി പ്രാര്ത്ഥിച്ചാല് ചിലപ്പോഠം വസങ്ങഠം കഴിഞ്ഞപ്പോടം ഒരു പുതിയ പത്രോസിനെ: 
അതിനുത്തരമായി ദൈവത്തിന്െറ ശക്തി കൂടുതല് ആവ യാണു് നാം: കാണുന്നതു”. അവന്െറ പരാജയതത്ത ദൈവം 

ശ്ൃമായിട്ടുള്ള ചില ചുമതലകഠം നമ്മെ ഏല്ലിക്കയായിരി അവന്െറ രൂപാന്തരത്തിനു മുഖാന്തിരമാക്കി . 

ക്കം ദൈവം ചെയ്യ ന്നതു”. ആപത്തില് നിന്നു രക്ഷിക്കാന് പ്രാര്ത്ഥനയുടെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം നാം ചോദിക്കുന്നതു കി 
പ്രാര്ത്ഥിച്ചാല് ചിലപ്പോഠം അതിനുത്തരമായി ഭയത്തില് ട്ടണമെന്നുള്ളതല്പ. ദൈവവമായുള്ള സംസര്ഗ്ലമാണ്ട്. അവ 

നിന്നുള്ള വിടുതല് മാത്രമായിരിക്കും ദൈവം നല്കുന്നതു്. ന്െറ സ്നേഹവും കൃപാസമൂദ്ധിയും അനുദവപ്പെടന്ന അതു 

ചില വിഷമങ്ങളില് നിന്നു രക്ഷനേടുന്നതിലും ആവശ്യ വില് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളും വിഷമങ്ങളും ആകുലചിത്ത 

ജായിട്ടുള്ളതു ആ വിഷമങ്ങളെ വഹിച്ചു കൊണ്ടു പോകുവാനു ഉളവാക്കുകയില്ല. അവന്െറ സ്നേഹത്തില് വിമര്രമിക്കു 

ഒ. ശക്തിആയിരിക്കും. നമ്മുടെ പല പ്രാര്ത്ഥനകഠംക്കും ഉ വാന് കഴിയുന്നതിനേക്കാഠം വലിയ ഉത്തരം നമ്മുടെ പ്രാര്: 

ത്തരം ലഭിക്കുവാന് കാലവിളംബം നേരിടുന്നതു” അതു ന ത്ഥനയ്ക്കു ലഭിക്കുവാനില്പ. വേറൊരു വിധത്തില് പറഞ്ഞാല് 

മ്മുടെ ശിക്ഷണത്തിനും വിശ്വാ റിരതയ്ത്കും ആവശ്യമായ നമ്മുടെ പ്രാര്ത്ഥനഷ്കുത്തരമായി ലഭിക്കാവുന്ന ഏറവും വലി 

തിനാലാണു”. ചിലപ്പോഠം ദൈ ര്: ദീക്ഷിക്കുന്നതാ യ കാര്യം ദൈവത്തിന്െറ ദാനങ്ങളല്ല ദൈവം തന്നെയാണു” 

ഖി തോന്നാം. പ്രഗല്ഭനും ദുര്മ്മാര് മായിരുന്ന അഗസ്ലീ അവന്െറ സാന്നിദ്ധൃത്തിന്െറ അനുഭവത്തില് നമ്മുടെ പല 

നോസിനു വേണ്ടി തന്െറ മാതാവായ മോണിക്കാ അനേ പ്രശങ്ങളും പരിഹരിക്കപ്പെടം ,. ആദ്യമായി അവന്െറ രാ 
കം വര്ഷം. പ്രാര്ത്ഥിച്ചു. യാതൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല. എങ്കി ജയവും നീതിയും അസ്വേഷിപ്പിന്, അതോട കൂടി ഇതൊക്കെ തു 

തിതവചനത്തില് 
ലൂം ആ മാതാവിന്െറ കണ്ണനീരോടു കൂടിയ പ്രാര്ത്ഥന തുടര് യം നിങ്ങഠക്കു കിട്ടും. ,, ഫുന്നുള്ള ലി 

ന്നു കൊണ്ടിരുന്നു. ഒരിക്കലും ഉത്തരം ലഭിച്ചില്പായിരുന്നെ പ്രാര്ത്ഥനയുടെ ഒരു പ്രധാനപ്രമാണം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് . എന്തു 

കിലും ആ മാതാവു” പ്രാര്ത്ഥന മുടക്കുകയില്പായിരുന്നു സംഭവിച്ചാലും എപ്പോഴും എവിടെയും അവന്റെ. 
അവരുടെ വിശ്വാസസ്ഥിരത അവസാനം വിജയം വരിക്കു കൃപ നമുക്കു മതി എന്നുള്ള അനുഭവ സാക്ഷ്യം നല്കുവാന്, 
കം തന്നെ ചെയ്ത ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. ) 

പത്രോസിനെ ബലഹീനതയെക്കുറിച്ചു നല്പ ബോധമു 

ചരച്ചുവീക്കി ലി 



പി ഴ് [1 
1 ! & 

1 

“മഗ്ദലന മ്റിയം 
കെ. എല്. അല്ഫോന്സ് 

[1 “ക്രൈസ്തവ വേദപുസ്സകത്തില് വിശുദ്ധ ല്ൃക്കോസ് എ 
എതിയ സുവിശേഷത്തില് വിവരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഉപാ 
ഖ്യാനമാണു മഗ”ദലനമറിയത്തിന്െറ കഥ. സുവിശേഷ 
ത്തില് അതു” ഇങ്ങനെയാണു രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതു”. 
ംപരീശരില് ഒരുവന് വന്നു തന്നോടുകൂടി ഭക്ഷണം കഴിക്കു 
വാന് അവനെ (ക്രിസ്തുവിനെ) ക്ഷണിച്ചു. അവന് ആ.പ 

. രീശന്െറ വീട്ടില് പ്രവേശിച്ചു ഭക്ഷണത്തിനിരുന്നു. ആ 

പട്ടണത്തില് പാപിനിയായ ഒരു ീഡൃണ്ടായിരുന്നു. അ 

വന് പരീശന്െറ വീട്ടില് ഭക്ഷണത്തിനിരിക്കുന്നുവെന്നറി 
 - "ഞ്ഞപ്പ്യോഠം അവരം ഒരു കുപ്പി സുഗന്ധദ്രവ്യം എടുത്തു” , 

_ അവന്െറ പിറകിലായി പാദങ്ങളടെ അടുക്കല്നിന്നു കര 
ഞ്ഞു. അവഠം തന്െറ കണ്ണുനീര്കൊണ്ടു അവന്െറ കാലു 

കഠം കഴുകുവാനും, തന്െറ തലമുടി കൊണ്ടു് അവ തുടയ്ത്ൂവാനും 

ള് 

ഹ് 
തിനി ത നന്തി 

ക്കുന്ന സമുദായമാണു ഭരണമുക്തസമുദായം. എന്നാല് ഏതു 
സമുദായത്തിലയം , ഏതു ഭരണത്തിന്കീഴിലും ഒരു സ്വേച്ഛാ 
ധിപതിയേകഠൊരം. ' സ്വാധീനശക്തിയയള്ള വ്ൃക്തികളണ്ടാവും . 
അവരുടെ അധികാരം ആയയധശക്തിയേയോ ഗവര്മെന്റി 
നേയോ  ആശ്രയിച്ചുള്ളതല്ല' അതവരനുഷ്ഠിക്കുന്ന സേവന 
 ത്തിന്െറ ഏഛഫലമാണു്. ഗാന്ധിജി അത്ഭനെയുതുള ഒരു മഹാ 

' ഏബൃക്തിയായിരുന്നു, പ്രൊഫസര് ലാന്റ്ി പായുന്നതുപോലെ 
 കര്ത്തവ്ൃയനിര്വഹണത്തില് നിന്നാണു” ഒരാരക്കു” അധി 

കാരം അല്ലെങ്കില് സ്വാധീനശക്തി ലഭിക്കുന്നതു". ന്യൂനസമു 
_  ഭായ്തങ്ങരാക്കും, ഭര്ബലരായ വ്യക്തികഠംക്കും ലഭിക്കുന്ന സ്വാ 
1: തൃതൃത്തിന്െറ അംഗീകാരുമാണു മാനദണ്ഡം എന്നു പറയുന്ന 
ത്തു ത്തികച്ചും. പരമാര്ത്ഥമാണ്. പ്രൊഫസര് ഹെന്റി ജോണ് 
സ് അഭി പ്രായപ്പെടുംപോലെ ഒരു സമുദായത്തിലെ അംഗങ്ങ 

_ ഒളെന്ന നിലയില് തനിക്കു നിര്വഹിക്കേണ്ടതായ ചുമതലക 
്ളോട തുല്യപ്പെടത്താവുന്ന ഒരധികാരവും ആര്ക്കുമില്ല എന്നു 
സമുദായത്തിലെ ഓരോ അംഗവും ധരിക്കുമെങ്കില് അവിടെ 

[ ഭരണത്തിന്െറ ആവശ്യമില്ല. 

ള്്് ഭൂമ! സമുഭായംവക 
നം യഥാര്ത്ഥ സോഷ്യലിസം, കുറിക്കുന്ന സര്പ്വോദയ സമു 

1 ദായത്തിനു ഗ്രാമദാനം ഒഴിച്ചകൂടാത്തതാണു്. ഭൂമി ദുരുഷ്വ 
(ള് 'യോഗപ്പെട്ട പോകാതിരിക്കണമെങ്കില് ഭൂമി സമുദായത്തി 

ന്െറ അഥവാ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തി ന്േറതാവണം. ഓരോ പന്ന 
! ണ്ടു കൊല്ലം കൂടന്തോറും ഭൂനിയമം പരിഷ്ക്കരിക്കപ്പെടന്നു 

എന്നുതന്നെ വയ്ക്കുക. എന്നാലും ആ കാലയളവിന്ത്ളില് ഭൂമി 
അനര്ഹരുടെ കൈയില് വന്നുചേരും. പണമിടപാടിനു മല 
യാ സ്റ്റേറില് പോയ ബാങ്കര്മാര് പലരും അവിടെ ഇപ്പ്ോഠം 

' തോട്ടം ഉടമകളാണ്”. എന്െറ നാട്ടില് ചിലരെ എനിക്കറി 
യാം. വിദേശങ്ങളില് പോയി പണം സമ്പാദിച്ചു നാട്ടില് 

വന്നു പണം പലിശശ്ത്കു കൊടുത്തു” ആരംഭിച്ച ജീവിതം ജന്മി 
 ത്വത്തിലാണവസാനിച്ചതു”. ഭൂമി പണയം വച്ചു നാട്ടകാര് 
പണം വാങ്ങും. മുതലും പലിശയും കൊടുക്കുവാന് സാധിക്കാ 
തെ വരുമ്പോഠം പണജയഭൂമി കോടതി ലേലത്തില്വില്ക്കും , 
കൂടുതല് വിളിക്കാനാളില്ലെങ്കില് താന് തന്നെ ലേലത്തിലെ 
ക്രക്കം. അങ്ങനെ കൃഷി ചെയ്യാനറിയാത്ത മററപജീവന മാര് 
ഗുമുള്ള പണമിടപാടുകാരന്െറ കൈയിലാണു ഭൂമി വന്നു 
ചേരുന്നതു'. അതു നിയമത്തിനും തടയാനാവില്ല. നേരേമറി 
ച്ചു ഭൂമി ഗ്രാമത്തി ന്േറതാണെന്നിരിക്കട്ടെ, വേറെ ഉപജീവന 

മാര്ഗ്ഗമില്പാത്ത ആരക്കു ന്യായമായ പ്രതിഫലത്തിനേല് ഭൂമി 
കൃഷ്ഷിക്കു ലഭിക്കാം. അയാളം ഉദ്യോഗസ്ഥനോ കച്ചവടക്കാ 
രനോ ആയി മാറുന്നുവെന്നിരിക്കട്ടെ. കൃഷിഭൂമി ഗ്രാമത്തിനു 
തിരിച്ചുകിട്ടം. വീണ്ടും ആവശ്യക്കാര്ക്കു ലഭിക്കും. ഭൂമി സ്വ 
കാര്യസ്വത്തായാല് തന്നിമിത്തമുണ്ടാവുന്ന അനീതികരംക്കു 

കൈയഷ്യം കണക്കുമുണ്ടാവില്ല. പാവപ്പെട്ട ഹരിജന് സമുദായ 
ത്തിന്െറ ശ്മശാനം പണക്കാരന് കൈയേറും, സ്ഥലം പുറം 

പോക്കാണെങ്കില് വില്ലേജുദ്യോഗസ്ഥനെ സമീപിച്ച ഗവര് 
 മെന്റില് നിന്നു ചാര്ത്തിവാങ്ങും. മനുഷ്യനിമ്മിതമല്ല ഭൂമി. 
. ആര്ക്കും ഭൂമി സ്വന്തമായി കൊടുത്തുകൂടാ. ഭൂമി കൈയേററ 

തുടങ്ങി. അവഠം അവന്െറ കാലയകഴം ചുംബിച്ചു സുഗന്ധ 

ദ്രവ്യംകൊണ്ടു പുശുകയ്യം ചെയ്തു. 

, അവനെ ക്ഷണിച്ച ആ പരീശന് ഇതു കങണ്ടപ്പ്ോഠം. 

, ഇവന് പ്രവാചകനായിരുന്നുവെങ്കില് അവാം ആരെന്നും 

അവളടെ കീര്ത്തി എന്തെന്നും അറിയുമായിരുന്നു. ഇവരെ 

തൊട്ട ആ സ്റ്റ്രീ പാപിനിയാണല്ലോ,, എന്നു സ്വഗതമായി 

പറഞ്ഞു. യേശു അവനോടു മറുപടിയായി പറഞ്ഞു. ,,ശെമ 

യോന്, എനിക്കു നിന്നോടു” ഒരു സംഗതി പഠയയവാനുണ്ടു”. , ; 

ഗുരോ, അരുളിച്ചെയ്താലും,, എന്നു്, അവന് പറഞ്ഞു. മ്ഷേ 

ശു അവനോടു” ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്തു. ,.ഒരു ഉത്ത്ത 
മര്ണ്ണൂനു രണ്ടു കടക്കാര് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരുവന് അഞ്ഞു, റു ദേനാ 

റയ്യം മററവന് അമ്പതു ദേനാറയ്യം കടപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാല് 

കൊടുത്തു വീട്ടുവാന് അവര്ക്കൊന്നുമില്പാതിരുന്നതുകൊണ്ടും. 

ത്തിന്ൊ ഫലമാണു കേരളം അനുഭവിക്കുന്ന ദുരിതങ്ങളുടെ 

ഒരു വലിയ ഭാഗം. മണ്ണ്ണൊലിപ്പും വനങ്ങളുടെ നാശവും അഃ 
തിന്െറ ഫലമാണു്. ഏകമാര്ഗ്ഗം ഭൂമി സമുദായത്തിന്െറ 
സ്വത്താക്കുകയാണു”. ഭൂമിയില് നിന്നുള്ള വരുമാനത്തെ തുല്യ 
മായി പടം വയ്ക്കുന്നതിനും വേറെ മാര്ഗ്ഗമില്ല, സോഷ്യലി 
സം നടപ്പാക്കാന് ആവശ്യമായ, ഫലപ്രദമായ, ഒരു നടപടി 
ഭൂമി പഞ്ചായത്തിനു വിട്ടുകൊടുക്കുക എന്നതാണു്. വനവും 
മേച്ചില്സ്ഥലവും ശ്മശാനവും നിലനിര്ത്താനുള്ള മാര്ഗ്ഗ 

വും അതാണു്. ഒരു സെന്റു മേച്ചില്സ്ഥലമില്ലാത്ത ഗ്രാമ 
ങ്ങം കാണാം. ഭൂമിയയടെ സ്വകാര്യ ഉടമഡ്ഥതയാണു”' അ 
തിനു കാരണം. ഭൂപ്രശൂത്തിനുള്ള ഏകപരിഹാരമാര്ഗ്ഗും ഭൂമി 
സമുദായത്തിനു വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണെന്നു” ഇതില്നിന്നെ 

ല്പാം വ്യക്തമാകുന്നു. 

സ്വയംപ്യര്ണ്ണഗ്രാമം 
സോഷ്യലിസത്തിന്െറ നിലനില്പ്പിനു ഒഴിച്ചുകൂടാത്ത 

താണ കുടില്വ്ൃയവസായങ്ങളുടെ അടി സ്ഥാനത്തിലുള്ള സ്വയം 
പൂര്ണ്ണ ഗ്രാമത്ങഠം. നിമ്മാണ ആവശ്യങ്ങാം നിര്വഹിക്കാനും. 

തൊഴിലില്ലായ്മ പരിഹരിക്കാനും ലക്ഷ്ൃമാക്കിക്കൊണ്ടാ 
ണെങ്കില് നിമ്മാണവും വിതരണവും തൊഴിലില്ലായ”മഷ്ക്കു 

പരിഹാരവും ഒരേസമയത്തു സാധിച്ചുകഴിഞ്ഞയ. ഭക്ഷണ 
ക്ഷാമം പരിഹരിക്കുവാന് ഗവര്മെന്റു ചെയ്യുന്ന പരിശ്രമ 
ങ്ങളെല്പാം പരാജയപ്പെടുന്നതു നമുക്കു നിത്യാനുഭവമാണ 
ല്ലോ? അതിനുള്ള ഫലപ്രദമായ പരിഹാരമാര്ഗ്ഗം ആവശ്യ 
മുള്ള ധാന്യങ്ങഠം അതാതു സംസ്ഥാനങ്ങഠം തന്നെ കൃഷിചെയ്യ, 
കയാണു' . നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി സ്റ്റേററുകളെ ഈയിടെ ഉപ 
ദേശി ക്കുകയൃണ്ടായി അവര്ക്കാവശ്യമുള്ള ധാന്യങ്ങഠം അവര് 
തന്നെ കൃഷി ചെയ് തുണ്ടാക്കണമെന്നു”. പഞ്ചായത്തുരാജിനും 

കടില്വ്യവസായങ്ങംക്കും ഗാന്ധിജി പ്രാധാന്യം കല്പ്പിക്കു 
ന്നതു” എത്തുകൊണ്ടാണെന്നു” ഇതില്നിന്നു” വ്യക്തമാണല്ലോ? 

ഗ്രാമദാനത്തിന്െറയും ഖാദി തുടങ്ങിയ കുടില്വ്യവസായ 

ങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സ്വയം പുര്ണ്ണ്ഗ്രാമങ്ങളാണു 

സോഷ്യലിസ്സറ,, വ്ൃയവസ്ഥിതി-- അഥവാ സര്പ്പോദയം--നട 
പ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രായോഗിക മാര്ശ്ശം. ഇന്നു മുപ്പതുറ്പ്പി 

കയം നാല്ലപതുറുപ്പികയും ശമ്പളം വാങ്ങി നാലഞ്ച്യ അംഗങ്ങ 
ള്ള കുടുംബത്തെ പട്ടിണിയിടുന്നവര് ഒരു വശത്തു”, രണ്ടാ 

യിരവും മൂവായിരവും ശമ്പളം വാങ്ങുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാര് 
മറുവശത്തു”. ഈ മുപ്പതുറപ്പികക്കാരന് ജീവിക്കുന്നതെങ്ങനെ 
യെന്നു നമ്മുടെ ഭരണാധികാരികഠം ചിന്തിക്കാറില്ല. പട്ടി 
ണിവയററിന്െറ ഇരസ്ണ്ുല് കേട്ടുകൊണ്ടു മുപ്പതുറ്പ്പിക ശമ്പള 
ക്രാരന് സത്യസന്ധത പാലിക്കുമെന്നു വിചാരിക്കുന്നുതു മന 
ഡ്മ്യമല്ലേ? മുഴുവന് സമയവ്യം ജോലി ചെയ്യന്ന ഒരാഠംക്കു 
30 രൂപയും അതില്ക്കുറവും ശമ്പളമുള്ള ഈ രാജ്യത്തു" 
900 രൂപയിലധികം ശമ്പളം വാങ്ങുന്നതു നരഹത്യയേക്കാരം 
കടുത്ത ഒരു പാപമാണെന്നു ധരിക്കാന് കഴിവില്ലാത്ത ഭരണാ 
ധികാരികരം രാജ്യം ഭരിക്കാന് അര്ഹിക്കുന്നവരാണോ? ഇവ 
രുടെ സോഷ്യലിസം വോട്ടുപിടി ക്കാനുള്ള ഒരടവായി സാധ 
രണക്കാരന് പവ്യാഖ്യാനിക്കുമെങ്കില് അതു കഒരപരാധമാകമോ? 

ി 
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അവന് ഇരുവര്ക്കും ഇളച്ചുകൊടുത്തു. ആകയാല് അവരില് 
ആരു് അവനെ അധികം സ്നേഹിക്കും ?, , ശെമയോന് 
ഉത്തരമായി പറഞ്ഞു: അധികം ഇളവു ചെയ്യപ്പെട്ടതാര് 
ക്കോ അവനാകുന്നു എന്നു ഞാന് കതുളുന്ത്ര.. ഴം 

നീ ശരിയായി വിധിച്ചു. . എന്നു് യേശു അരുളിച്ചെ 
യ് തു. പിന്നെ യേശൂ ആ ീയയടെ നേരെ തിരിഞ്ഞു ശെ 

തയോനോടട് അരുളിച്ചെയ്തൂ. നീ ഈ യെ കാണു 
ന്നുവോ? ഞാന് നിന്െറ വീട്ടില് പ്രവേശിച്ചു, നീ എന്െറ 
കാലുകരംക്കു വെള്ളം തന്നില്ല. ഇവരം അവളുടെ കണ്ണുനീര് 
കൊണ്ടു” എന്െറ കാലുകഠം കഴുകുകയും, അവളുടെ മുടികൊ 

ണ്ട് അവ തുടഡ്ണകയും ചെയ്തു. നീ എന്നെ ചുംബിച്ചി 

ല്പം ഇവരം ഇതാ പ്രവേശിച്ചതുമുതല് എന്െറ കാലുകഠം 
ചുംബിക്കുന്നതില്നിന്നു വിരമിച്ചിട്ടില്പ. നീ എന്െറ തല്ല 
യില് തൈലം പൂശിയില്പ, ഇവഠം പരിമളതൈെലംകൊണ്ടു” 

എന്െറ കാലുകഠം പൂശി. അതിനാല് ഞാന് നിന്നോടു പറ 
യന്ന: അവളടെ വളരെയധികമായ സ്നേഹം തെളിയി 

ഒഖന്നതു” അവളടെ നിരവധിയായ പാപങ്ങഠം അവളോട 
ക്ഷമി ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നാണു”. ആരോട്ട് അല്പം ക്ഷമി 

കപ്പൈടുന്നുവോ, അവന് അല്പം സ്നേഹിക്കുന്നു. 
പിന്നെ അവന് ആ യോട് ,,നിന്െറ പാപങ്ങഠം 

നിന്നോടു ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടി രിക്കുന്നു, എന്നരുളിചെയ് തു. പന്തി 
യില് ഇരുന്നവര് , ,പാപങ്ങഠംപോലും ക്ഷമിക്കുന്ന ഇവന് 
ആരാകുന്നു? എന്നു തങ്ങളില് പറയുവാന് തുടങ്ങി . യേശു 

സ്റ്രീയോടു'' ,,നിന്െറ വിശ്വാസം നിന്നെ രക്ഷിച്ചിരി 
ക്കുന്നു . സമാധാനത്തോടുകൂടി പോകുക, , എന്നരുളിച്ചെ 
യതു.,, (ലയ ക്കോസ് :-- 3 6--50) 

വേദപുസ്തക വിവരണത്തില് ഈ പാപിനി . ആരാണെന്നു 
പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ബഥാനിയായിലെ ലാസറിന്െറ സഹോദരി 
യായ മറിയമാണി വള്ളെന്നും. മഗ്ദലന എന്ന നഗരത്തില് 
ച്ചെന്നു താമസിച്ചതുമൂലം മഗ്ദലനമറിയം എന്നു പേരുണ്ടാ 
യി എന്നുമാണു പുരാവൃത്തം. ക്രിസ്തവിന്െറ പുനതത്ഥാന 
ഘട്ടം വിവരിക്കുന്നിടത്തു , മഗ്ദലനമറിയം, , എന്നു” 
എല്വാ സുവിശേഷകന്മാരുംതന്നെ പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ടു”. മഹാ 
പാപിനിയായ മറിയത്തിനു” എനത്തുകൊണ്ടു പശ്ചാത്താപമു 
ണ്ടായി എന്നോ, ക്രസ്ത അവളടെ പാപങ്ങഠം മോചിക്കുവാന് 
കാരണമെന്താണെന്നൊ ബൈബളിലെ വിവരണത്തില് 

വ്യക്തമാക്കപ്പെട്ടിട്ട് വ. ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കി 
മായിരുന്ന ജനസാമാന്യത്തിനുവേണ്ടിയാണല്ലൊ ലയ ക്കോസ് 
തന്െറ സുവി ശേഷം എഴുതിയതു”. ക്രിസ്തൂവിനെപ്പുററി ശരി 
ഒ ധരിച്ചിരുന്ന ജനങ്ങഠംക്കു പറയാതെതന്നെ കാരണം മന 
സ്സ്റിലാകുമെന്നു” , പക്ഷെ അദ്ദേഹം ധരിച്ചിരിക്കാം. എ 
ന്നാല് ഇന്നു മഗ “ദദലനമറിയത്തിന്െറ കഥ പറയ്യമ്പോഠം 
ആ കാരണങ്ങഠം വിശദമാക്കാതിരുന്നാല്, അതു അപൂര്ണ്ണ 
വും അവിശ്വാസ്യവുമായി തോന്നിയേക്കാം. 

തു 

മഗ”ദലനമറിയത്തിന്െറ കഥ പശ്ചാത്തലമാക്കി മലയാ 

ത്തില് പലരും കാവ്യങ്ങളെഴുതിയിട്ടുണ്ട് . ഈ രംഗത്തില് 
ആദ്യം തൂലിക ചലിപ്പിച്ചത്” ആസ്ഥാനമഹാകവി വള്ള 
ത്തോളാണു”. അദ്ദേഹത്തിന്െറ ,  മഗ”ദലനമറിയം, , 

1921-ല് പ്രസിദ്ധീകൃതമായി . വള്ളത്തോളിന്െറ സമീപ 
നം അത്ര ശരിയല്ലെന്നു തോന്നിയിട്ട ശ്രീ പൊന്കുന്നം ദാ 
മോദരന് ഒരു മഗ്ദലമറിയം, , 1935-ല് പ്രസിദ്ധപ്പെട 
ത്തി. ശ്രീ പുത്തന്കാവു മാത്തന്തരകന്െറ , ,മഗ”ദലനമോ 

ഹിനി,, 194 9--ലും, 

ഗ്ദലമോഹിനി , 1950-ലും അച്ചടിപ്പിച്ചു ഇതില് 
ഒടുവില് പറഞ്ഞതു” ഒരു അംണ്ണുകൃതിയ്മാണ്ട്. ഈ ഗണ 
ത്തില് ഒടുവിലത്തേതെന്നു പറയാവുന്നതാണു” ശ്രീ സി. ഏ. 

ജോസഫിന്െറ , ,ഉദയത്തി ലേഷ്ക്കു” , , എന്ന കാവ്യം. അതി 

ഒ൯റ ഒരു രണ്ടാംപതിപ്പും ഇപ്പ്യോഠം പുറത്തായിരിക്കുന്നു . 

വള്ളത്തോളിന്െറ ഭാവന അനുസരിച്ചു” ,. മഹാപാപിനി 

നമായ്മിരുന്ന മറിയം സകല ഭാതി കാനന്ദഞ്ങളമാസ ദിച്ചുകൊ 

ണ്ടു കൊററക്കുട ചൃ ടും റാണിയായി, ഗണി കാജീവിതം 

ച്ചുവരവെ , ,മെല്പവെ മെയ് തൊട്ടണര്ത്തി യദുച്ഛയാ 

നല്പകാലത്തിന്െറ നിശ്വാസങ്ങഠം. ., അതോടുകൂടി , ഏതോ 

സ്വനഗ്രാഹിയന്ത്രത്തില് നിന്നാവിര്ഭവിച്ച, തുപോലെ ,,.ര 

ഓ്ബിക്കു ചാരിത്രം, എന്ന ക്രി സ്മൂവിനന്െറ ധര്മ്മോപദേശം 
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ശ്രീ ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ളയുടെ ,,മ. 

നയി 

റ് ക ് $  ്് ക്ലി? 

അവളുടെ കാതുകളില് പതിച്ചു. അതു” റ ച്ന്താകല 
യാക്കി , അങ്ങനെയൊരു ആറക്ഷരം സ്വന്തജീവിതാധ്യായങ്ങ 
ളിലൊന്നും അവരം കണ്ടില്ല. അതോടെ ഭയത്രസ്ധയായം 
അവരം ഗണികാവ്ൃത്തി ഉപേക്ഷിച്ചു" , സമ്പത്തെല്ലാം സാധ്യ 
ക്കഠംക്കു ദാനം ചെയതു. , താപസംഹാരത്തിനീശനെദ്ധ്യമഃ 
നിച്ചു താപസവ്ൃവത്തിയില് വാഴ്കയായി .,, എന്തിനു് ഒററ 
നാഠംകൊണ്ടു” അവരം മറെറാരു ജന്മം ജനിച്ചപോലായി . 

ചാരിത്രം രക്ഷിക്കുവാനുള്ള ആഹ്വാനം ഒരു ഗണികയെ 
സല്പഥത്തി ലേഷ്കണ്കു” ആനയിച്ചു കൂടെന്നില്ല. പക്ഷേ ഇവിടെ. 
ഒരു വിഷമമള്ളതു മറിയം ഒരു യഹ  3സ്ക്രീയാഒണെന്നുക്ളൂ., 

താണു. വ്യഭിചാരം ച്ചെയ്യരുതു”, അന്യനെ? ഭാര്യയെ (ഭര്, 
ത്താവിനെ) ആഗ്രഹിക്കുരുത്ു', എന്നതു യഹൃ ദര്ക്കു അലം: 
ഘ്യമായ ജീവിതപ്രമാണമായിരുന്നു. സീനായ് മലമുകളില്, 
വച്ചു്, ഇടിയുടെയും മിന്നലിന്െറയും മദ്ധ്യേ. സാക്ഷാല് യ 

ഹോവതന്നെ, അവരുടെ നേതാവിനു നേരിട്ട നല്കിയിട്ടുള്ള. 
താണു” ഈ പ്രുമാണം. മാത്രമല്ല, വ്യഭിചാരിണിയായ ഒരു. 

യെ, കാണ്ുന്നവരെല്ലാം കല്ലെറിഞ്ഞ, കൊല്പണമെന്നുള്ള. 
ഒരു കര്ശനനിയമവും അവരുടെ ഇടയില് നിലവി ലുണ്ടായി 

രുന്നു, ഈ നിയമങ്ങളും മതശാസനങ്ങളമണ്ടായിരുന്നിട്ടം 
പരസ്യവ്യഭിചാരിണിയായിത്തീര്ന്ന ഒരു ഗണിക, ആരോ 
പറഞ്ഞയകേട്ട , രക്ഷിക്ക ചാരിത്ര. മെന്ന: ആറക്ഷരം മൂലം. 
ഗണികാവ്ൃത്തി ഉപേക്ഷിച്ചു സുകൃതിനിയാരയി എന്നു വിശ്വ: 
സിക്കുക വിഷമം. അഥവാ, നല്ലകാലം വരുമ്പേരോം എന്തു, 
മാകാമല്ലോ. ക 

എങ്ങനെയായാലും കൊള്ളാം, പള്ളത്തോളിരന്റ റിയ 
പാപബോധമുള്ളവളായി , സു ന ാവത്ത 

കൊണ്ടു സമ്പാദിച്ച സമ്പത്തു മുഴുവന് വ ങ്ങഠംക്കു 

ചെയ്തു പരമപരി ശുദ്ധയായി 
ട്ടാണവഠം ശീമോനന്െറ പുമേടയില് വ നുളൂളിയ/ 
ക്രീഡ സന്നിധിയിലേഷ്ക്കു പയ. പം ₹ 
വള്ളത്തോളിന്െറ മറിയം ബൈബീിഠം വിഭാവനം ഒ 
മറിയമല്പ. കാരണം മറിയം ഗൃഹത്തില് കടക്കുമ്പേരഠം 
മോനെന്തിനു ഭാവം പകരണം? മഗ”ദലയിലെ കുപ്രസിദ്ധയാ. 
യ ആ വേശ്യയുടെ മാനസാന്തരം ശീമോനെപ്പോലെയുള്ള. 

വിടപ്രഭ്യക്കഠം അറിയാതിരിക്കുകയില്ലല്പോ. പക്ഷേ, അവരം. 
മാനസാന്തരപ്പെട്ട വിവരം ബൈബിളിലെ ശമോ 
ലെ വള്ളത്തോള്നന്െറ ശീമോരനും അറിഞ്ഞിതരുന്നീല്പ. 

ശീമോന്െറ ഗൃഹത്തിനകത്തു കടന്ന മറിയം, ന്യു 

, ചെന്ന വഴിക്കവഠം സാഷ്ടാംഗം വീണിതു ൪ 
വന്ദ്യനാം നാഥനെറ തൃപ്പാദത്തില്, ന 
ഈശങ്കലായവഠംക്കുള്ള രതിഭാവം-- ചയ 

പേശല ശ്ഭ്ൂമാം പ്രേമപൂരം- സ 
ഉള്ളില് നിറഞ്ഞയവഴിഞ്ഞ, പുറത്തേക്കു യ! ഴി 
തള്ളി യൊഴുകി തല്ക്കണ്ണില്യ ടെ, 
ലു യം. ക്രിസ്തൂുവിരന്റ ൨ പാദങ്ങഠം കഴുകി , വാര്. 

കൂന്തലാല് തുടച്ച്, അവിടം ചുംബിച്ചു തൈലാഭിഷേകം. 

ചെയതു. പശ്ചാത്താപവിവശയായ ഒരു പാപിനി ഇങ്ങ: 

നെ ചെയ്യാം. തിരസ്കൃതയായ ഒരു കാമിനിയ്യം ഇതു ചെ 

യതുകൂടായ-“കയില്പ. പക്ഷേ വള്ളത്തോളിന്െറ മറിയത്തിനു” 

ഇവിടെ കണ്ണുനീര് വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവാം പശ്ചാത്തപി 

ക്കുന്നതായി നമക്കു തോന്നുന്നില്ല. 

ബൈബിളിലെ മറിയം ക്രിസ്പവിന്െറ നിധിയില് 

മുകയാണു”. വള്ളത്തോളിന്െറ മറിയം 12 ഈരടികളില്. 

ഒരു പ്രാര്ത്ഥന സമര്പ്പി അതോടെ, സമാധാന 

മായി പൊഷ്്ോള്ളവാന് ക്രിസ്തു അവളോട് ആജ്ഞാപി 

ക്കുന്നു. ക്രിസ്തു അവളടെ പാപങ്ങം മോചിച്ചതെത്തുകൊണ്ടാ 

ണ്? , ,സാത്വി കഭക്തിയാം തേന്പെറു. ന്ന അവരളൃഭെ ഡ്ര്രാര് 

ത്ഥന കേട്ട മനംമയങ്ങി യിട്ടാണോ? കവിക്കു തന്നെ എന്തോ 

സംശയമുള്ളതുപോലെ തോന്നുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാല് ക 

വിതയയടെ അവസാനത്തിര ,,അപ്പപ്പോഠംപ്പാതകം ചെയ്തു 

തിന്നൊക്കെയുമി പ്ൃശ്ചാത്താപമേ പ്രായശ്ചിത്തം, , എന്ന ഒരു 

ഈരടികൂടി എഴ തിച്ചേര്ത്തിരിക്കുന്നു . 

ദ 

ശ്രീ പൊന്കുന്നം ദാമോദരന്െറ മഗ് ദലമറിയത്തിനും 

എങ്ങനെ പഞശ്ചാത്താപമുണ്ടായി എന്നു വ്യക്തമല്ല. 
,,ജീവകാരുണ്യദി വ്യമകരന്ദ-- 
മാ ഗലീലയിലന്നു ലഭിക്കവെ 

ചര്ച്ചുവീക്കി ലി 



തീനിറം കണ്ടു നിര്വ്വാണമേലുവാ-- 
നാ വിചിത്ര ശലഭം കൊതിച്ചുപോല്, , 

എന്നു കവി പറയുന്നുണ്ഞടെങ്കി ല്യം , അദ്ദേഹത്തിനു തന്നെ 

അതില് അത്ര വിശ്വാസമില്ലെന്നു” ആ ,,പോല്, , പ്രയോഗം 
തെളിയിക്കുന്നു. ആനന്ദശയയയില് അലസമായുറങ്ങു, ,ന്ന 

മറിയം ഒരു സ്വപ്നം കാണുകയാണു”. ഗണികാവ്ൃത്തി 
കൊണ്ടു ജീവിതം ഇങ്ങനെ നശിപ്പിക്കുന്നതു ശരിയല്ലെന്ന് 
“ആ പകതല്സ്വപ നത്തില് അവരംക്കു തോന്നി. ആരോ അവ 

“ളെ പാപ്പിനി എന്നു” ഉറക്കെ വിളിച്ചു. അതുകേട്ട ഞെട്ടി 
യയണര്ന്ന അവളടെ ഗണ്ഡത്തിലയ ടെ കണ്ണ്ീര്ച്ചാല് ഒഴുകി 
യിരുന്നു.- സ്വപ്നം കണ്ടു കണ്ണീര്വരാം. പക്ഷേ ആനന്ദോ 

ന്മത്തമായ ഒരു ജീവിതം തീര്ത്തും പരിതൃജിക്കത്തക്ക ഒരു 
പശ്ചാത്താപം കേവലമായ ഒരു സ്വപ്നം ഉത്്ഭൂതമാക്കു 

മോ? സംശയമാണു” . 
സ്വപ്നത്തില് നിന്നുണരുന്ന മറിയം കോക്കുന്നതു” ,,പാ 

പിയെ സ്നേഹിക്കണം, പാപത്തെ വെറുക്കണം,, എന്ന 

ക്രിസ്തവിന്െറ സന്ദേശമാണു”. ആരാണു” അതു” അവളോട 

പറഞ്ഞതെന്നു വ്ൃക്തമല്പ. (ക്രിസ്തവിന്െറ പ്രസംഗം കേട്ടി 
രുന്ന വല്ലവരും തെരുവില്ക്കൂടി പറഞ്ഞ്യകൊണ്ടു പോകുന്ന 
തു യാദ്ദച്ഛികമറയി അവളടെ കാതുകളില് പെട്ടതാകാം .) 

പക്ഷേ കേവലമായ ഒരു സന്ദേശത്ത്നെറ പ്രത്ധ്വനി മഹാ 
പാപിനിയായ ഒരു യുദ്യ്്രീയെ മാനസാന്തരപ്പെടത്തുകയില്ല. 
എന്നാലും മറിയത്തിനു , പശ്ചാത്താപമുണ്ടായി. ആ പശ്ചാ 

ത്താപത്തിന്െറ കാരണം കവി കാണാത്തതെന്തോ ആണെ 

ന്നേയുള്ള . 
പശ്ചാത്താപവിവശയായ മറിയം ശീമോന്െറ ഭവന 

ത്തിലാഗതതായിരിക്കുന്ന ' ക്രിസ്പവിന്െറ സന്നിധിയിലേ 
ക്കോടിയെത്തുന്നു. ഇവിടെ ദഭാമോദരന്െറ പ്രതിഭ വള്ളത്തോ 

_ ളിനെ കവച്ചുവയ്റ്കുന്നുവെന്നു സമ്മതിക്കണം. ക്രിസ്തവിന്െറ 
൦ സന്ദേശമാണു.” അവളടെ പശ്ചാത്താപത്തിനു കാരണമെ 

ല്: സ്വത്തു” എങ്ങനെ വിതരണം ചെയ്യണമെന്ന് ആ 
 ലോചിച്ചുകൊണ്ട ഭവനത്തില് തങ്ങുകയല്പാ, എല്ലാം വിട്ടെ 
ഹിഞ്ഞ, ക്രിസ്തവിനെറ പാദാന്തികത്തിങ്കലേയ്റ്കൂു” ഓടുകയാണു . 
ചെയ്യക. , അതുകൊണ്ടാണു മറിയം പശ്ചാത്തപിച്ച കാര്യം 

ശീമോന് അറിയാതെപോയതും. 
്: ഭാമോദരന്െറ മറിയം ശീമോന്െറ പൂമേടയില് പ്രവേ 
ശിച്ച ക്ഷണം, പ്ല 
പ. ,..:.ക്രിസ്തുവിന്െറ സൂാന്നിദ്ധ്യത്തില് 

വെട്ടിവീണതാമേരി തൃക്കാല്ക്കല് കിടക്കുന്നു ! 
ഇടനെഞ്ഞെന്തോ വിങ്ങിഞെരുങ്ങി വിമ്മിവിമ്മി 

”ക്കഠിനം വീര്പ്പിട്ടവളന്ധമായ* മുറയിട്ടാഠം 
കെട്ടി നിന്നവയെല്ലാമൊഴുകി , പശ്ചാത്താപ- 
സ്വച്ഛമാമവളതട കണ്ണ്ഠീരില്യ ടെത്തന്നെ. 
പോളകരം വിങ്ങിവീര്ത്തു, കലങ്ങി മിഴിരണ്ടും 
ദേവേശപാദങ്ങളില് പിന്നെയും വീണു കണ്ണീര്. , , 
മറിയത്തെ കാണുന്നവര്ക്കു” ഒററനോട്ടത്തില് അവളടെ 

പശ്ചാത്താപം മനസ്സിലാകും. അവഠം പശ്ചാത്തപിച്ചു എ 
“ന്നൊരു അട ക്കുറി പ്പാവശ്യമില്ലെന്നര്ത്ഥം . 

അവളുടെ കണ്ണുനീരും ചുംബനവും തൈലാഭിഷേകവു 
“മെല്ലാം കണ്ടപ്പോഠം അവളെ നല്ലവണ്ണുമറിയാവുന്ന പരീശ 
ന്മാര് മറെറന്തോ ആണു ധരിച്ചതു”. അതേത്തുടര്ന്നു ക്രിസ്മ ഉ 
ത്തമര്ണ്ണ്നെപ്പററി ശീമോനോടു ചോദിക്കുകയും, അയാളെ 
ക്കൊണ്ടുതന്നെ, കൂടുതല് ഇളച്ചുകിട്ടിയവന് കൂടുതല് സ്നേ 
ഹിക്കുമെന്നു പറയിക്കുകയഷും ചെയ്യന്നു. എന്നിട്ടാണു മറിയ 
ത്തോടു പറയുന്നതു” , 

, പാപിനിയല്ല മേലില് ഭഗിനി , പശ്ചാത്താപം 

പ്രായശ്ചിത്തമാകട്ടെ, കണ്ണ്ീരില്ക്കുളിച്ചല്പോ. . , 
ക്രിസ്തവിന്െറ സന്നിധിയില് ഏതാനും ഗദ”ഗദങ്ങളല്പാ 

തെ മറിയത്തിനു” ഒന്നും പറയുവാനില്ല. പറച്ചില് എല്ലാം 

ാ 
] 

“അവളുടെ ഹൃദയമാണു നിര്വഹിക്കുന്നതു”. 
ി 

ൂ ചങ്ങമ്പഴയഷയടെ , മഗ” ദലമോഹിനി , , ഒരപൂര്ണ്ണകൃതിയാ 

ണെന്നു പറഞ്ഞയവല്ലോ. 303 ഈരടികളായിട്ടും മറിയം, 
. പോരപോരെനിക്കീ മദോല്സവ 

ധാരയില് മുങ്ങി നീന്തണം 

മേരിതന് നാമം ഭാതി കോല്സവ-- 

സാര പര്യായമാവണം. , , 

ക്ലോബര് 25 
ല് 

&, 
ം 

എന്ന നിലയില് എത്തിയിട്ടേയുള്ള. ക്ഷേ ഒന്നുണ്ടു്* 
അവളുടെ കാമുകനായ ശീമോന് ക്രിസ്തവിരെക്കുറിച്ചു് അവ 
ളോട പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു . 
ആ മുഖം പരിവേഷരഞ്ജിത 

ശ്രീമയോജജ്വലമാണുപോല് ! 
അബ് ധിയെപ്പോലഗാധമാണുപോ- 

ലപ്പപിത്രാര്ദ്രമാനസം ! ം 
അദ്രിയെപ്പോലചഞ്ചലന്പോലും 
ഭദ്രഗം ഭീരനപ്പുമാന് ! 

അല്ഭൃതകമ്മകാരനാണുപോ-- 

ലപ്രതിമനുമാണുപോല് ! 

യേശുവെന്നാണു പേരു പോല്, ജഗ-- 
ദീശ നന്ദനനാണുുപോല് ! 

മോഹദൂരിതനാണു പോല്, ശുദ്ധ-- 
സ്നേഹവിഗ്രഹനാണുപോല് ! 

ലോകപാപമകററിടും ദിവ്യ-- 
ത്യാഗചൈതന്ൃയമാണുപോല്.. , , (രൂടരും) 

(ഹ൩൧൩ധടഠ ഗദ 47൩ 12) 
൩൦൦൩ ന ടം 1 ൨൦൭,010 ൨ ടീ അധ ല്യം 1 
ടീ 1൨35 ദ്ഠ7 ൨൦ ടപിഴലല്ഠന വ് 1൦ യാ. 171ടട4ഠ2 1ട ൮൦ 
൬7 ടടിഠ൩ വ് ൯൫൭ 1൦ 0! ൫ഠഠ ല്വ0൭ ൩ ൪൦ ൧൧൦1 ഠ് 
1൯൦ 1301ഴ 5൮൩ 1ട 1൦ റായ ൨ രാ ബന ൦ 
്സ്ട3റ൬ ൨ 0നേറ്സ൦ 2൦ യഡാഥിട ഞാറ. 12൦ ൨൨൧൦൯൩ ഠഠടട 
നാ യി 07 ൨൦5൦, 02 07 (൨൦ യാ. “107 ൬൦ 0൩൦ 
0! ൨ട11ഴടെ, ൩൪ ദ്ദ നഠ 0൦ വ് യട ഠ1ടെ, 07 വ൩ടല 
മറന. സ് സട 1൦൦02 1൩൦ 1.00, 20 ധന ഠിം ൬൭ 1൭ 
07 ൨൦ 1.00" (₹ജ. 13: 7). 

11൦ 71 വ് (൨൦ ഉദല്ട്ടട റഖ്ടി!ര്േ 1൦213. 
മുഈനഠ ൦ റല -ടട്ന (റ. 1 109 ൧60 1൨൭൭൦ ൨൦ വ്യ” 
ടട 0 ന്ഥ്ട്ഛ വട നഖ ന25 പ! മ൦ഠഥേന൦ സേദ്നലിട വ് 
11൨൦ 1ഴദ വ് ല്ഹ്ട€ ഥാ ൯൦ ന൦൩൨0്ലിദഴമലിടടട 2൩ ൨൭൧ മലമടം 
ഠ് സബ ്ല- ദയ നഠന൯ു 0൨൨൩. 0 37% 15൩00 15% 
1൨൦ നലാസന൩ാഠഠഠര്, ൨൭ ൪൨൦ ഞി യാനിഠ് ടദ്ധേടം നട 
മേന ത൭ഴ൭൦ ടന 2706൦ 0600 ൪൩൧൧ 29 സ്ഥ്ട- 1 
1ട 06 റ വ് ൭3൦൩ 1ഠകോ റാണ (ഠ ടിം ൦ /ഠ011ഠഞ്ബ്നള 
൮1യടട10൩5 10 ൨൩ -ട]ഴടട: 

1. തട 0൦ ഉദ്ധ്ട൨ ജിട്ഠ 156൦1 02 602 (൨൦ യി? 
2, സ്യ ൦൦ ൯൦ ൮7ഠ1൦ഥ്രേ യം 12൦൦ ട0൧൧/൦0 102 

005൦ ഖി? 
3. ഷം യുട ൧൭ യ07ഠ 07 റൌള് 02 11/922സ൦൦ 12- 
നെ ൨൦ നാന-1ദമിപുലംടെ ൨൩൨൭ ടട ലട ്ട 
1൨൦1൧ മഴ 002 
4. പ്യൂഠയിറള്ി യം യല ലി! ഴം ച൦ ഉഹ് ടിടി 

8൬0 വലി ലി! സ്ഥ നടടഠിട 0൦0൧൦ ൦ 50൧7 0൮൧ 1ടട- 
30൬ 07 ട (൨൦൧൦ ടാഠന൦൩ യ൦ മേന 00 6ഴ൦ബ മായ; വ് 

ട0 യാ? 
5, (൭൩62൦൨ ഉദ്ഹിടി൨ ൩൭൦൦ എ:൭0ഇടട 17൦0൩ ൧൭ 
ഈനേഥലട ൦൮.൩൭:൦0 102 (൭) ൧195൦൧ (1) 0-൧൭൭൧൧൨൪൨ 
മഠ (൦) പോ!യി ഓഗഗണടടട? 
6. ടാഡ യം ലയമട യല 02 ൫൦൧50൫൦൦! 0 ൧0൩൭ 
17ഠന 01൨൦ നേ ഠ്ഠയുട 0൦൦ 01൦ മഠ 0൬5൦൨൧൭൧൭0 
ഖി 02 ഴഠ0൩൧ ഉടഠലിട 07 761260 ൨൭൧05 2൩൧0൧൧ 
ഠധഇട൦ഡട സാഠ ൩ ടെ 2൧2൩൦0 ൩0 ഡടഠഠി 102 (൨൭ 
൩5510൩ 0 ൨൦ ൨1270൨ 1൨൦൦ല് 
7൦ ൭൨൧] യം ൧ ൭൩ ൭൩൦0൩൧ വട ൦൭7 1054 105 
മഥ ൨൦ ധബ൧൦3൦൨൦0, യ൦൪൦൧ ലിമ ലി൦ടട ഠഇ 
202. 10 ല്ദയലിംടട? 4 
2൮7 1 ൭0൪ 1൩ വവ്ട ഠാ൩൩൦00൩ ൨൧ ൪൦ 2൧൦൦൦5 

115120 നല] 100 0 07. & 155. 1. 7. സംഗം 
ടവ 12, 12 0. ൨., ശതി നാട, വ്. 2. 
7 2൩0൧൩ ട6൩/ 07 ൪൦൧ സബ്വ്ടട!ഠ൩ യനം ഒന (൨൭ 
111൩01 ടറലിന്നള 11/൨ഠഡട വ് 1൧൧ ൦൭ ൩ (൪൦ 111൦ 
2070൦. 109 ൦ നഅസ൩ബാട 0 ഠ൩- 61൭70൨ യിലാ [10% 
ഉ0ന൦ അബ ൦ 109 ൨ ലട ഥാ നം ഡ്ഇമിമ ലി ൦ സഫ 
177൦00 ൩0 ൦൦ സട മ ൫0൪ 40 രം ധി ട്രാ 
൩൨ ൨൮൧൦ 2000. 

31 



അർ 

[രല 240. % 980 1 4൦ സ്റ. 498. 

ചര്ച്ച് വീക്കിലി 

[11 1. 111055 9! 111 
൩. 20. ൩. പോം, 1. ക, 8. 2. ട. 1. 24. റ 

അ 12൧0 സഗ്ഹധിചി പ്ലസ് ദര് ടയദഗ്ാദബി, 11൨൦ ൮൧ ബട 
0 കമ വ്ദയ൨ഡിചി ്ല്വന, 000 111൨ല് റ്മിഴ ട0൩ 10 
22 ളിനര് ൭൦0൦൩ ൦ 007 യമട ൮൨3 ടട ൮25. വ് 

മുല, 12 1905 മഠ അധ ഗഡ റ 1൨0൭ യഥാ മിട 
0 (൯൫൦ ടാന /0൩ 1/൧ (11൩ വന ൩൨0൭ ൩൨൨൩ (൭൭൦ 
ബബ്ടട ൮൩ മ൩0 ൧൧൬ 1൫൭ ടമാധിഠ ലായിര് ൨൨ 2 മേടഥില ടന 
൧ 0 11൭ ടിന, 1൩ 11൯൭ 0൩൭00൩ മി ദേദ് പഠ 10 ൮൭ 
൪൦൦ ൩ ഥിപ്ലാചാദി സ് ്ദയപ്ഡിചി പ്രവ ഡനനടര് 
0 ൧ി1മ്വലാമാി ൭൨0 ട27൭0 1.൭ ഉമി, 1൨൭ 1750 വ് ൧൦ 
20% യമട 2ട 500.00, മ ൧൭൦ 5൧൩൨00 ദ ൬൩൩൧ 1.൭ ബ്ല 
2 (1൨0൭൦ ദര് ദ്യടം 1 1ദയലാദ്ധിച് പ്പ് മാി നനെഖ്ഥടാി ൩ 
ക]]ച്പ്ാദറി, ൩൦ യാധിര് ൩൭൭൦൭൦ ൧ഠേസട 2 ഇ62/൦0 1. മഞ 

പുദഇ വിട 2൩൨൦൦ ൭൩൪ 0551൧1 മന മടടടര് നട ൩0൭൭ ൨൭൩ 
ലട വ്പ്നറധട 21100, 0൪൦ നട ഡടേടട[ധി 1.൦ ല് ബട 
34 1൩ വപ്ഠ711൨ 1൩൨3. 13൨, ൫൦ 10൦൦ 1൩൨൪ ടഠ സ്ധ൩ 1൨ 
6 ല്ല ദ് 1നററ്ടാന൩6൩ /00 ൦ 176ദിഠ൩ ല് 100൭, നാ 
മു ധന്ദഥഴം 1.ദയ 30൦. 1113 നദഡട ല് ഉറ്ടഠന 1൦ 1൩൧൧൭- 
മുട്ട ൩.9 10൭൦6 ൨ 10012 0൨൧ ൩൫൦ 0ടേനട ദഥാനമധപച്ചി ൦ 
ടട 1ഥലനം 11നിട്7 ൨ 101൨ ൭൩ ഗനപ്്നടഠര് ടറ 00 
ദന 6൭5, 1! ൨൦ 0൧൦൦0൪ വിട ഒട, ന൩ഥ്നല മദ. ജലി॥ 
൮൨൭ പട മടി ട൨യിര് ൧൦ ടറി ൨൧ ൨൦8ഠട ൨ 100൭. 
മുട അ ൩൦ [00 വട 0ാദഠഴടഠി 12൨1൭. 1 പ്ട്വധ ൩൭൧0 ൨5൭൩ ൭൩ 
൧.൪൦ 1൩ ൧1130൨൮ാദറ, ൨൦ യായിര് ൨ വഴ ലി (൭൦ ടിന. 
ട0േമല൦ 00 10൦ [പലവ ്മ്ി 1൭ പട്ന യഥ് ബ്ന 

ഠാ യിഠ പ്ല നനമാട ൭ 2൭൬൦ 19 ദ്ഠനടദവന2 വട റയ 
3ഠാന൦ മ൩ഠ ൧0൧൭5൧ മമാ മിഡ്ഇ൦ ഡേ 1൩൨൦ 1, 1൩- 
ലയന 1൪൭൦ ഉച്ച ൧൩൭൩0 1231൦, പട 0൭൩ ന 0 
൦ €ഠഥമ്7ടെട. ലട ।ഠഴദഠ 100 റോ ന ൪൩൧ 0൦ മഴ 0 
ഴ്വ 101 1൨01൨ ഷ്ഠ 20൦77 ബവിഴടഠി ൨൭ ദ്ധിടടട 
ല് വ് ദി 6൦% 00 2 ട(ദ൩ഥ൭, ൨ ഠോഥടട ൬ ൨൭ 
012165 ഇദ്ധ 0 സനമ ൩൭൩൧൦. ൽ 

ട[. 1-ദബധിട ൨ മ ടടിടട! ( 1182-1225 4. ൧), 0൭ ടന 
വ് മ ബി॥ഠ൩൭/7൦ 1൩ ടേല് (പ, [ഠാ നാ ബ്ല്ഴ വട 
ക൨ലറ്ട മ൨, 0൧൮ ൭൦ ൨൦ 000൩൭൬ നദ! ൨ 1 
ദ്ദ (0 വിട ഠഴ70ായ ലന 10 0! ൨൧5 മ൩൪ ധാദ൦ടീാഴ 6൨ 
199 1൩൨൦ (ഥി ഫാര് !ധിനടട വ് ൭ ടമ്മി 1/൦ ദന 
[ഠഥ്൩ര്ലേര് (൨൦ യാര് /2൩നാധട ഥഹവ്ദമേമ 0൨76 മ്മി മട 
325217ദ0ി ൩110൩5 ഠഠത്നഇ 1൧൭ ദേഡഥടെ 

201. 102 ട9ഥോഠം, (൨൦ ഠസ്നാ൦ ല് ൨൦ ഹ്മ 
ദം] ഠിം ദ൩0 വഠട0ാ12 ൭ "110൧൭, യാ 12 ൨6 
0൧1൫൮ ദ്ച 631൧൦ 0 നപ്ഥ7 2 തന, ദന ദവ്൬൭ഠ 
മു. 51൬3൦7 07 നനഠന ൨3൩ ൩൭൫൮) ദ ൨ 1൨7 ്ധി 1൮൭, 
ലവ 111൭0 ൧൨ ൨൦ ഠാനറദടടറ൨ 0 ഡ്ട ായദഥിട 1൪ 
ദ്വി മഠ ൩൪൦ ദധവ്ലേ2 റ0ടാറ'ട 0 1വമ. 71൩5 യറ്ട യാര് 

മായ 1നാഴട 1. 13 5 ധോ, ലദദ്ധേടം ട൨൦ 10ഴദഠി മ ദേ 

നമാഥ൦ ൨൭൧ 0൨60 റഴ൨ മസ ദദഠധ്ധന ൩0 സ൦ടട(ദഠി ഗു 

ഈറ മഠ 211 ൪൦ 7 ദോധഥാടട വ് 0൦ 1ഖ്ട ഠാ ൨2 ദേധ-ഒ. 

(00൦ 1. ടമിര്, പഠ ൩൭ ദ ടം 1 ൬൭൭൭൧5. 

വഹി 10715 ൩൦ ടദ0% വ/ ൨൦ ടേടട. 

ലി വറടടടനമത് ഭട || ൨൭൪൭൦ ല് 00൦ ൨൧൮൭0 

വ് ഹാന. ൧൫൩൦ ഉഭവ്വാ'ദ ൧൮൨0 1൨൭൭ 90 ബദ്ധിം 2൧ 

൩൮൭0 12 1181 മ 100൭0 'ദാനദ1ന നറ 111൨ 

൧൬1൮൩ 6136: ൫ 116൦510൨ 0 ശട ലട [.റ0 00 

ട. 17%,  [.റഴ ൮ അ സ്വാ 12൮൨ 1155൦, ' [റം 11൭ 

7, $ബഠദേടദ- 

241വര0 ദാര് ലാട ക്ലു, 1. ൧1 പചന 8. ൧.2 ഥം 11പ്ചൃമിമ 11000൭൩൭. 1 ടട, 100൮൩ റ 

ഠോബ്ചസ്ടിാന, ൦5.൩7 പ. ല്ട്ദ 68്ലിട:170, 
12 /01ഗടട [07 ടദിന£ ൨ ൦൩ 1൧൭ 11 761200൩5 107 ॥1൭- 
൭൮ഴബ൦ 1റയട ഭേ ടെടര് 0 1൨൨ 0൩ 15 €നാടട ല് 
€്ചിഗേ- നട ടഠ൩3 0 2:ലാടറിടട ൨൭൧൪ 00 16൨൭ (1൦൭൪൦ 
ലട പീഠ 1൨൦ ൯൧0൧ ദി ൭ 5൮൩൭ ൩൦ 061075 0110൦7. 
൩൭ ഫടട. ൦ 1ഴട ല് 1ഥിട മേടനമന൦/൨ അട", ടദ്ധര്ി 
ട്ര. ചി. 2. സട €ഥ്ടലെ ജാ 1൭ ടടട൩൨ 11൭ 1൧090൦: 
ടേം 1ഠഴം 0 സ്ഥ യാധിഠ ടമ ടട, 1,098, 

ടറ ൭൩2 50 1൦, ടേനമഥ്ട അ ടാധ], അമ്പ പ! 
17 യി വേന ദതിനബട. 1.09 ൫0 ടലി ൩ 
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